Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

ODIN
Open Dialogues in Network meetings

Åpne dialoger i nettverksmøter
En modell for samhandlende tjenester til personer
med rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

ODIN

Mark Hopfenbeck
Morten Donsted
Ann Louise Eivik
Hanne Grøneng
Per Åge Nilsen
Bodil Nysveen
Meike Singhofen
Gerd Synnøve Midthus Økland
Marjon Van der Veen-Nijmeijer

Trykt utgave
ISSN 1891-6163
ISBN 978-82-93171-26-3
Utgiver: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Forsidefoto: www.shutterstock.com
Grafisk design og trykk: Wera AS, Porsgrunn
www.erfaringskompetanse.no
www.med.uio.no/helsam

Innhold
Forord. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Sammendrag. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
1. Metoden . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
1.1 Bakgrunn. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
1.2 Utfordringer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
1.3 Psykososiale tilnærminger. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
1.4 ODIN-modellen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
2. ODIN i praksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1 Hvordan presentere ODIN som mulighet?. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
2.1.1 Odin i krisesituasjoner. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
2.2 Nettverksmøter . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
2.2.1 Nettverkskart . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
2.2.2 Hvordan invitere?. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
2.2.3 Hvem inviteres? . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
2.2.4 Indre og ytre nettverk. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
2.2.5 Støttepersoner. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
2.2.6 Hvor finner nettverksmøtene sted?. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
2.3 Nettverksmøter i forhold til mennesker
med ROP-lidelser. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
2.4 Samhandling. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
2.4.1 Informasjon til fagpersoner som
deltar på nettverksmøter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.5 Møteledere. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
2.6 Oppstart av møtet . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
2.6.1. Taushetsplikt . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
2.7 Nettverksmøtespiralen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
2.8 Avslutning/oppsummering av møtet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
2.9 Barn i nettverksmøte. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
2.10 Reflekterende prosesser i nettverksmøtet. .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
2.11 Dokumentasjon. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
2.12 Utarbeidelse av individuell plan i nettverksmøte. .  . 64
2.13 ODIN i ulike kulturelle kontekster . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
3 Verdigrunnlaget. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
3.1 Åpenhet . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
3.2 Ekthet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
3.3 Ubetinget varme. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
4 Kunnskapsgrunnlaget. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
4.1 Brukerstyrt, recoveryorientert og personsentrert. .  .  .  . 74
4.2 Relasjons- og samhandlingsbasert. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
4.3 Nettverksfokusert . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
5 Organisering og ledelse . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
6 ODIN i lokalsamfunnet . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
7 Kvalitetsutvikling og fidelity. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
8 Litteratur . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
9 Vedlegg (ODIN-fidelity, Koordinatorfidelity,
skalaer for endrings- og samtalevurdering,
kriseplan/avtale, nettverkskart, referatmal) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

«Never underestimate the
strength of one person’s dream,
the power of one voice,
the wind from a butterfly's wing or
the light from one dim candle.
That tiny candle may be the bright light
out of someone’s darkness.»
– Kirsti Dyer
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Forord
Det er vår og solen har kommet tilbake etter en lang vinter. Det kunne ikke finnes en bedre tid
til å skrive forordet til ODIN-håndboken.
Jeg har hatt gleden og æren av å ha vært med på mange recoveryprosesser; underveis har jeg
møtt mange fantastiske mennesker. Mennesker som har reist seg fra fortvilelsens og tapets
mørke brønner til å utfolde seg og finne sin bestemmelse. Det har mange ganger minnet meg
om underet jeg møter når et nytt barn blir født, når livsgnisten blir tent på nytt etter at noen
har gått gjennom sin personlige sjelenatt. Måten å verdsette livets gaver forandrer seg ofte
grunnleggende. Dere bidrar alle til å fornye håpet og troen i meg at forandring er mulig.
I Valdres har det vokst frem et unikt nettverksmøteorientert fag- og brukermiljø, og
Valdreskommunene har lang erfaring med samhandling. Det er mange som har gått foran
oss og som gjorde det mulig at ODIN-modellen kunne utvikles: Valdresprosjektene, DDprosjektet ved DPS Gjøvik og Valdres Viser Veg-prosjektet. Erfaringene fra disse prosjektene
var grunnlaget for en søknad til Helsedirektoratet i 2011 om tilskudd til styrking av samhandling
innenfor rus- og psykiske helsefeltet. Vi vil takke Helsedirektoratet for tilliten da utviklingen
av denne håndboken ikke hadde vært mulig uten deres støtte.
Alltid er det våre relasjoner som betyr mest for hvordan vi har det. Jeg har lyst på en verden
der alle står sammen, kan kjenne seg som del av et fellesskap og avholdt av de menneskene
en er omgitt av. En verden der alle føler seg verdsatt. Jeg håper ODIN-håndboken kan være
med på å skape denne.
Vi vil takke alle brukere, pårørende og fagfolk i Valdres som har bidratt over mange år med
inspirerende medvirkning til utvikling av åpne dialoger i nettverksmøter!
I ODIN-prosjektgruppen har jeg møtt nydelige mennesker som hver og en lever på sin unike
måte de verdiene og holdningene som beskrives i håndboken, takk til dere alle sammen. Dere
lærer meg noe nytt hver gang jeg ser dere. Takk til dere som har vært med på bruker- og
pårørendesiden at dere har vært så rause å dele deres erfaringer. En spesiell stor takk til deg,
Mark, for din store arbeidsinnsats, din positivitet og ditt engasjement. Dine visjoner bringer
oss videre.

Valdres, juni 2014
Meike Singhofen, prosjektleder ODIN
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Sammendrag
Formålet med denne håndboken er å synliggjøre en modell som gjør at mennesker med
langvarige rus- og samtidig psykiske problemer skal kunne få et kvalitetsmessig godt tilbud.
Modellen skal ved å mobilisere brukerens egne krefter og sosiale ressurser, bidra til å styrke
mestring av dagliglivet, minimalisere oppholdstid i døgnavdelinger, redusere bruk av tvang,
lette tilgangen på hjelp og bedre livskvaliteten. Samtidig skal bruk av modellen fremme
samhandling, koordinering og helhetlig tenkning innenfor rus- og psykisk helsearbeid.
Nettverksmøter er godt egnet til å planlegge og samordne tiltak og til å mobilisere støtte
til andre behandlingstiltak. Modellen bygger på eksisterende faglitteratur og forskning og en
systematisk utprøving av en tilnærming som er utviklet i Valdres i løpet av de siste tolv år,
basert på den finske ‘Open Dialog Approach’ (Seikkula & Arnkil 2007; Seikkula 2012) og Live
Fyrand (2005) sin beskrivelse av nettverksintervensjoner. Modellen kalles “Åpne Dialoger i
Nettverksmøter” (ODIN – Open Dialogues In Network meetings).
I tillegg kommer brukererfaring knyttet opp mot teorien.
Føringer for ODIN-prosjektet er bl.a. samhandlingsreformen, nasjonale retningslinjer
(Stortingsmelding 30 2012: Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk) og opptrappingsplanen
for rusfeltet.
Håndboken tar inn over seg og beskriver særlig fire utfordringer i dagens behandlingssystem
for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse; hvordan man ivaretar brukermedvirkning, den
avgjørende betydning av nære og støttende mellommenneskelige relasjoner, implementering
av forpliktende samarbeid, samt forståelse av sykdom og lidelse som sosialt fenomen. Disse blir
nærmere omtalt i kap. 1.2.
Selve ODIN-modellen er beskrevet i kap. 1.4. For å tydeliggjøre nettverksmøtemetoden, oppsummeres dette kapittelet med en fremstilling av nettverksmøter kontra ansvarsgruppemøter.
Den praktiske innføringen i å forberede og gjennomføre nettverksmøter, har fått størst fokus
i håndboken. Den er beskrevet i kap. 2 om ODIN i praksis.
Det blir tatt høyde for at mange både fagpersoner og brukere, ikke er kjent med ODIN eller
har hatt muligheten til å praktisere metoden i noen utstrekning. Derfor blir det gitt noen tips i
forhold til å kunne se på metoden som en mulighet. (kap.2.1.)
Denne delen av håndboka går i detaljer på hvordan vi kan tenke, forberede oss og gjennomføre
nettverksmøter.
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I kap. 2.3. har vi funnet det nyttig å dele noen refleksjoner knyttet til målgruppen ”mennesker
med ROP-lidelser” og nettverksmøter, fordi metoden for noen kanskje kan synes noe
kontroversiell i forhold til rusbehandling.
Mulighetene for samhandling innenfor denne metoden, er beskrevet i kap. 2.4. Når pasienten/
brukeren og hans familie og nettverk, ansatte fra kommunen og spesialisthelsetjenesten,
fastlege, NAV eller andre er PÅ SAMME PLASS TIL SAMME TID, oppstår en unik mulighet for
samhandling.
Videre har vi valgt å ha fokus på møteledelse. Brukerstyring er et overordnet prinsipp. Alle
mennesker er de fremste eksperter på eget liv. Alle andre ses som samarbeidspartnere. De
er der for å bidra med sine erfaringer og sin kompetanse for at brukeren kan finne sine egne
løsninger. Kun den som eier problemet kan velge å forandre på ting. Full brukerstyring i et
slikt nettverksmøte kan innebære at faglig innflytelse og kontroll blir svekket til fordel for
brukerens egen makt, ansvar og kontroll. En aktiv brukerrolle styrker selvtilliten, og bruk av
egne ressurser gir den beste effekten av behandlingen. Å jobbe etter denne metoden, krever
av mange både en holdningsendring og en endring av praksis. Og kanskje også en endring i den
profesjonelle sin oppfatning av seg selv som profesjonell. Dette er som oftest ikke gjort ”over
natta”. Tanken er at særlig kap 2. men hele håndboken for øvrig, kan være et bidrag i så måte.
Håndboken fremhever utviklingen av den profesjonelles egen relasjonskompetanse og har
fokus på den ekte, spontane dialogen mellom mennesker. Empati og emosjonelle ferdigheter
anses som viktigere enn tilegnelse av teknikker og metoder. Nettverksmøtepraksisen er mer
refleksiv og gjensidig i forhold til at alle er likeverdig involvert.

«For det er vel det som er det aller viktigste:
Å ta seg tid til å sette seg ned hos personen, bli
kjent og skape trygghet slik at vi sammen kan
finne ut hvor akkurat denne personen har lyst til
å dra. Det er ikke sikkert man alltid kommer helt
frem, og det kan i alle fall ta tid, men det hjelper
godt å ha et mål.
Så finner man kanskje veien etter hvert.»
– Lauveng 2005, s. 80
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Barn i nettverksmøte er omhandlet for seg. (kap. 2.9.) Dette for å synliggjøre både behovet
og muligheten, men også for at det med barn tilstede må tas noen spesielle hensyn.
Håndboken baserer seg på de tre sentrale verdiene ÅPENHET, EKTHET og UBETINGET VARME
Disse blir grundig omhandlet i kapittel 3. Verdigrunnlaget.
I utarbeidelsen av håndboka har brukere vært godt representert gjennom LPP, RIO og Mental
Helse.
Mange historier som underbygger teori, forskning og praksis, er gjenfortalt i boka. Tanken var
å gjøre boka så praksisnær som mulig.
Kapittel 4 viser til kunnskapsgrunnlaget boka er bygget på. Metoden beskrives som brukerstyrt,
recoveryorientert og personsentrert. Videre at den er relasjons- og samhandlingsbasert og
nettverksfokusert.
Det vises hvordan ODIN-modellen kan integreres og organiseres i lokalsamfunn
med bl.a. etablering av regionale samhandlingsteam og koordinering av regional
nettverksmøteaktivitet ved hjelp av en nettverkskoordinator. Kompetansehevende tiltak som
rus- og nettverksmøteforum og videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse,
bidrar til å fremme felles holdninger.
Tiltakene bidrar også til samarbeid på tvers av etatskiller og styrker forståelsen og
relasjonskompetansen i hjelpeapparatet. (kap. 4 og 5)
Det brukerstyrte værestedet Stabburshella er en viktig del av god lokal organisering i Valdres.
Hvordan den drives og hva den betyr for brukerne og samarbeidet med hjelpeapparatet, blir
beskrevet i håndboken. (kap. 6)
Selv om håndboken har sitt fokus på metoden i forhold til målgruppen ”mennesker med ROPlidelser”, anser vi metoden for å ha stor overføringsverdi til mange andre felt.
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1. Metoden
1.1 Bakgrunn
ODIN skal være en lett tilgjengelig, verdiforankret og kunnskapsbasert modell som er
forenlig med Nasjonale faglige retningslinjer for ROP, IS-1948 og Kvalitet og kompetanse …
om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre,
IS-1914. Den bygger videre på Håndbok i nettverksmøteledelse - Valdresmodellen 2011,
laget under Valdres Viser Veg-prosjektet, Åpne samtaler i nettverksmøter (2012) av Torunn
Vigrestad og Anne Marit Hellandshølen, og ACT-håndbok (2010) ved Amund Aakerholt.
Romeriksprosjektet, forankret ved Avdeling DPS – Ahus, er også i gang med utprøving av
nettverksmøter (Heskestad & Rosengren 2012; Heskestad, Schjervheim, Ruud 2012) og vi
håper at ODIN kan utfylle det arbeidet som gjøres på Romerike.
I ODIN ser vi på rus- og psykiske lidelser mer som et sosialt fenomen som oppstår i sosiale
kontekster og under bestemte samfunnsforhold enn som et isolert, individuelt medisinsk
problem. Den avgjørende betydningen av nære og støttende mellommenneskelige
relasjoner tas hensyn til ved å legge til rette for aktiv deltakelse av det private nettverket i
behandlingsforløpet. Pårørende trenger ofte hjelp for egen del slik at nettverksmøter har en
viktig forebyggende effekt også.
Bruken av ulike former for oppsøkende samhandlingsteam, som ACT, er godt dokumentert
som en behandlingsform for pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Bruken av slike team
kan bidra til å redusere rusmiddelmisbruk, motvirke at pasientene faller ut av behandlingen
og hindre reinnleggelser i sykehus. ACT-team egner seg best i regioner med over 50.000
innbyggere der det er mulig å sette sammen ACT-team fra større fagmiljøer. ODINhåndboken er i utgangspunktet utviklet for bruk i regioner hvor innbyggertallet er mindre,
problematikken stort sett mindre alvorlig og hvor det er vanskeligere å jobbe med faste
team. Samtidig kan ODIN implementeres i så og si alle situasjoner der det er et behov for
et helhetlig behandlingstilbud mellom brukeren, det private nettverket og det offentlige
hjelpeapparatet. Det vil si at ved implementering av ODIN-modellen har man muligheten til å
utvikle en kompetanse som er relevant for de fleste helse- og sosialtjenester i en kommune.
Modellen kan dermed bidra til et mer helhetlig og integrert tjenestetilbud for alle kommunens
innbyggere.

9

1.2. Utfordringer
En hovedutfordring i dagens behandlingssystem for personer med samtidig rus- og
psykiske lidelser er hvordan man ivaretar brukermedvirkning. Det er stor enighet om at
brukermedvirkning skal være et bærende prinsipp i organiseringen av det psykiske helsevernet
(jfr. Stoltenberg regjeringens tiltredelseserklæring 2009), samtidig som evalueringen av
Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 – 2008) viste at brukermedvirkning ikke var
godt nok ivaretatt (Sosial- og helsedirektoratet 2006). Trond Aarre har i sin bok Manifest
for psykisk helsevern tatt frem flere perspektiver som sammenfaller med ODIN-modellen.
Han sier bl.a. ”En mektigere brukerrolle, der pasienten er behandlerens likemann som åpent
gir uttrykk for sine forventninger og ønsker, fører til riktigere bruk av tjenestene og bedre
resultater. I et salutogenisk perspektiv er det helt avgjørende at pasienten oppfatter seg
selv som aktør, og ikke som offer, og får hjelp til å mobilisere egne krefter. Slikt skaper større
opplevelse av mening og mestring og motvirker passivitet og oppgitthet. Lykkes vi å få
brukeren til å medvirke, vil det hjelpe ham til å bli aktør i egen behandling og ikke en brikke i et
ekspertdominert system” (2010, s. 128-129). ODIN-modellen baserer seg på brukerstyring,
personsentrering og recovery-tenkning. Dette skal være overordnet i alt samarbeid med
brukeren.
En annen utfordring er å finne fram til en tilnærming som tar innover seg den avgjørende
betydning av nære og støttende mellommenneskelige relasjoner for et positiv
behandlingsforløp (Norcross 2011). I Nasjonale faglige retningslinjer for ROP (kap.7.2) blir
viktigheten av en god terapeutisk relasjon påpekt:

En god relasjon mellom bruker og hjelper er en nødvendig forutsetning for
både utredning, behandling og oppfølging. En rekke studier viser at en god
terapeutisk relasjon har betydning for utfallet av behandling, både poliklinisk og
i institusjon (Horvath, 2006). Dersom kvaliteten på den terapeutiske relasjonen
er god, blir pasienter/klienter lengre i rusbehandling (Meier, 2005). Overfor
mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser blir betydningen av
langvarige relasjoner fremhevet som spesielt viktig (Mueser m.fl., 2003). Visse
behandleregenskaper har betydning for et godt behandlingsresultat. Disse
blir ofte beskrevet som viktigere enn hvilken metode som blir brukt (Miller &
Rollnick, 2002). Klassiske utslagsgivende behandleregenskaper er beskrevet
som ekthet, ubetinget positiv oppmerksomhet og empati (Rogers, 1959).
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ODIN-modellen, gjennom sitt fokus på relasjonskompetanse, utvikling av positive sosiale
relasjoner og kontinuitet i behandlingsforløp, forsøker å ivareta den grunnleggende betydning
av åpne, ekte medmenneskelig relasjoner for våre evner til å leve meningsfulle liv.
En tredje utfordring er knyttet til implementering av forpliktende samhandling. I
Stortingsmelding 30 2012 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk, tydeliggjøres at
gjennom samhandlingsreformen skal mennesker med rusproblemer gis et mer helhetlig
og sammenhengende tjenestetilbud. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene skal være
mer tilgjengelige, kontinuerlige og tilpasset den enkeltes behov. Tjenestene skal integreres
i det ordinære tjenesteapparatet og ikke som særomsorg. Tiltak som individuell plan og
koordinator, skal bidra til gode tjenesteforløp. Konkrete løsninger med retningslinjer for
hvordan samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering og rehabilitering skal
utvikles lokalt i et samarbeid mellom tjenester og nivåer. ODIN-modellen er ment som et
utgangspunkt for hvordan slike lokale, integrerte løsninger kan utvikles.
En fjerde utfordring er knyttet til en forståelse av sykdom og lidelse som et sosialt fenomen.
Psykisk lidelse og rusavhengighet blir ofte oppfattet som et individuelt, medisinsk problem,
”Den medisinske modellen passer ikke så godt i det psykiske helsevern. Årsaken er at
pasientene sjelden er syke i medisinsk forstand … [og ved] å behandle rusmiddelproblemer
som individuell sykdom eller svakhet, som skal kureres innenfor en medisinsk horisont, tar vi
ikke inn over oss hvordan samfunnsforholdene er med på å skape problemer” (Aare 2010,
s. 30). Samtidig kan familie og nettverk være avgjørende for en bedringsprosess (England
Kennedy & Horton 2011; Glynn 2012; Helsedirektoratet 2008; Mueser, m.fl. 2012). En person
med en rus- og psykisk lidelse kan oppleve en sinnstilstand preget av lav selvfølelse, skyld,
skam, selvforakt og ikke minst ensomhet. Pårørende lever ofte i redsel for at noe alvorlig skal
skje og er dermed i konstant beredskap. Det oppstår motstridende følelser som irritasjon og
sinne samt sorg over hva som er gått tapt og frykt for at en katastrofe skal ramme den man
er glad i. Å leve med alle disse følelsene kan føre til utmattelse, oppgitthet og håpløshet, og
mange blir selv alvorlig syke, fysisk eller psykisk. ODIN er en holistisk behandlingsmodell der
det komplekse sosiale samspillet som oppstår i slike situasjoner blir tatt hensyn til. Ved å ha
en forståelse for interaksjonen og den emosjonelle dynamikken i familien og nettverket for
øvrig skapes det muligheter for utvikling av positive, mestringsfremmende relasjoner basert
på våre grunnleggende behov for tillit, verdighet og kontroll over eget liv.
Våre verdier og vår forståelse av psykisk lidelse og rusavhengighet gjenspeiles i møte med
brukere og deres pårørende, «Godt profesjonelt arbeid for personer med ROP-lidelser krever
godt kunnskapsnivå og spesielle ferdigheter. Det viktigste er kanskje interesse og holdninger.
Det handler om respekt og empati, evne til å se verdighet … [og] til å gjøre avvikende atferd
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forståelig og dermed lettere å akseptere» (Helsedirektoratet 2012, s. 13). Vi trenger et
paradigmeskifte med mindre fokus på de tekniske og biomedisinske aspekter av behandling
(Bracken, m.fl. 2012) og en økt verdsetting av den kompetansen som ligger til grunn for godt
profesjonelt arbeid, «Opplæring i det kliniske håndverket i å jobbe med brukernes nettverk og
pårørende, på folks egne arenaer og i deres hverdagsliv viser seg å være svakt ivaretatt både i
videreutdanning for psykisk helsearbeid og i spesialisering til psykiater og psykologspesialist...
Det er behov for å endre både kunnskapsutviklingen og de psykiske helseutdanningene
for å understøtte morgendagens psykiske helsetjenester og gi et tilbud som i større grad
understøtter brukernes langsiktige bedringsprosesser” (Spesialisthelsetjeneste på brukerens
arena: En utvalgsrapport til Rådet for psykisk helse, 2007). Vi håper og tror at ODIN-modellen
kan være et slikt tilbud.

1.3. Psykososiale tilnærminger
Forskning på effekten av psykososiale intervensjoner er komplisert og det er vanskelig å vise
til et entydig evidensgrunnlag. En oppsummering fra Kunnskapssenteret (Kirkehei, m.fl. 2008)
vedrørende psykososial behandling av personer med samtidig rus- og psykiske lidelser konkluderte
med, “Vi vet ikke om integrert behandling, case management, aktivt oppsøkende behandling,
kognitiv atferdsterapi alene, sosial ferdighetstrening, selvhjelpsgrupper, sysselsettingstiltak,
boligtiltak eller familieterapi har bedre eller dårligere effekt enn andre tiltak” (s. 6). Rapporten
tydeliggjør de utfordringer som preger forskning på psykososiale intervensjoner da disse antas
å være virksomme blant annet fordi de er individuelt tilpasset, basert på både bruker- og
pårørendemedvirking, samt at de involverer et utstrakt tverrfaglig samarbeid i bestemte sosiale
og kulturelle kontekster. Å forske på et slikt komplekst samspill utfordrer vårt kunnskapssyn og bør
gi større plass til erfaringskompetanse som en kilde til evidens (Ekeland 2011).
Effekten av åpne samtaler i nettverksmøter er på samme måte som disse andre psykososiale
intervensjoner vanskelig å dokumentere. En evaluering gjennomført av Seikkula og hans
kollegaer (2001a, b) kom fram til oppsiktsvekkende positive resultater (Schjøth 2003). Disse
funnene ble kritisert på grunnlag av metodiske svakheter (Friis, Larsen & Melle 2003), men
Seikkula og medarbeiderne (Aaltonen, m.fl. 2011; Seikkula, m.fl. 2011) har nå gått gjennom
materialet på nytt og resultatene samsvarer i stor grad med funnene fra 2001. Til tross for
begrensningene ved historisk kontroll design som de gjør bruk av, tyder deres analyser på
at Åpen Dialog tilnærmingen har resultert i en betydelig reduksjon i insidens av alvorlige
psykiske lidelser ved at lettere psykiske lidelser ikke har forverret seg og blitt kronisk.
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De siste femten årene har man igangsatt arbeid basert på åpne samtaler i nettverksmøter
i de andre nordiske landene. De miljøene i Norge (Andreassen 2001, 2004, 2006; Berg &
Oppigård 2009; Brottveit 2002, 2013; Bøe, Storaker & Nodeland 2011; Fyrand 2003; Hald &
Hoven 2009; Holloway, Sørensen & Dalgard 2009; Johansen 2011; Lian 2006; Nielsen 2011;
Sjømæling 2012; Sjømæling & Vatne 2009; Størkersen 2011; Sættem 2008), Danmark (Eiterå
2010; Thylstrup 2009; Vange, m.fl. 2009), og Sverige (Borgengren m.fl. 2007; Forkby 2009;
Forsberg & Wallmark 1998; Guregård 2009; Kjellberg 2005) som har tatt i bruk metoden kan
vise til overveiende positive erfaringer. Blant annet viser resultater fra en undersøkelse i regi
av Folkehelseinstituttet (Holloway, Sørensen & Dalgard 2009) at både brukere, pårørende og
personale rapporterer at metoden har bidratt positivt i forhold til “å trekke klientene aktivt
inn i utformingen av eget behandlingsopplegg,
stimulere til åpen kommunikasjon mellom
pasienter, nettverksmedlemmer og fagfolk, øke
Ett er nødvendig
innsikten i klientenes problemer, fremme sosial
Ett er nødvendig – her
støtte, styrke evnen til mestring, og bidra til en
i denne vår vanskelige verden
bedring av samarbeidet mellom fagfolk fra førsteav husville og heimløse:
og andrelinjetjenesten” (s. 8).

Å ta bolig i seg selv.

Når det gjelder effektiviteten av åpne samtaler
Gå inn i mørket
i nettverksmøter vet vi fortsatt lite. I UKATT (UK
og puss sotet av lampen.
alcohol treatment trial) prosjektet i Storbrittania
Slik at mennesker på veiene
har man prøvd ut ‘social behavior and network
therapy’ (SBNT). I den forbindelse har man påpekt
kan skimte lys
at “the predominantly individualistic approach to
i dine bebodde øyne.
treatment and policy has led to lack of accurate
calculations of the numbers of affected family
– Hans Børli (1974)
members and the associated costs to families
and society of their suffering, the stress they
experience and the care they provide to the
substance misuser” (Copello, Templeton & Powell 2010, s. 63). Når man tidligere har vist at
SBNT er like kostnadseffektivt som motiverende samtaler (dvs. ‘motivational enhancement
therapy’) (Godrey & Coulton 2005) uten at man har beregnet nettverkets kostnader, er
det nærliggende å anta at den langsiktige, samfunnsmessige kostnadseffektiviteten av
nettverksterapi er betydelig. Det er behov for mer systematisk kvantitativ og kvalitativ
forskning på person-sentrert psykososiale intervensjoner som kan bidra til utviklingen av
morgendagens helhetlige psykiske helsetilbud (Forløpsgruppe på psykisk helse 2009; Aarre
2010; Rådet for psykisk helse n.d.)
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Min historie som pårørende
Min historie handler om det å være kone, mor til to barn og nærmeste pårørende til en ”pasient
med dobbeltdiagnose»; samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Jeg møtte mannen min i 1992.
En flott mann på alle måter, og han var raskt åpen om å fortelle at han hadde gjennomført
behandling for rus avhengighet ett og et halvt år tidligere. Vårt første barn ble født. Min mann
var i full jobb, sang i kor og aktiv deltakende i en ettervernsgruppe i hjemkommunen, som var
bygget etter Minnesotamodellen. Vi bodde på hans hjemsted i en liten kommune midt i landet.
Etter tre år flyttet vi videre og vårt andre barn ble født. Ting gikk forholdsvis greit, han oppsøkte
selvhjelpsgruppen på stedet, og jobbet i en lokal bedrift. Etter 10 års edruskap begynte han å
ruse seg igjen, etter det han selv kalte en tøff periode med mange krav. Han fortsatte med
dette i ca tre år, da han etter noen runder hjemme og med hjelp av fastlege, ble henvist til et
rusbehandlingsopphold. Etter endt behandling deltok han i et ettervernsopplegg som blant annet
besto i jevnlige samtaler ved distriktets rusteam. Som nærmeste pårørende fikk jeg også tilbud om
samtaler ved DPS, noe som jeg sa ja til. Etter ett og et halvt år fikk vi tilbud om familiebehandling
ved et familiesenter som skulle ha fokus på relasjoner og samspill i familien. Vi var der i tre
måneder. Vi hadde ingen felles oppfølging for familien i etterkant av dette. Min mann fortsatte
med samtaleterapi og i selvhjelpsgrupper. I etterkant av dette oppholdet fikk min mann diagnosen
angst og depresjon. Han hadde sammensatt angstproblematikk og fikk derfor ett nytt opphold
ved et behandlingssted. I denne perioden utviklet han et omfattende medikamentmisbruk, og ble
veldig raskt avhengig av vanedannende medikamenter. Omfattende medisinering var lagt inn i
behandlingen, dette til tross for at legene visste om hans avhengighets-problematikk. I denne
tiden hadde familien ingen oppfølging eller tilbud om samtaler/avlastning eller tilrettelegging.
Jeg tok ved en anledning kontakt med barnevernet i forhold til tilbud om samarbeid, men ble
raskt avvist med at vi ikke hadde krav på oppfølging/ avlastning, eller ” gratis barnepass” som
hun kalte det. Jeg var sykmeldt i lange perioder for å ta meg av situasjonen hjemme med barn
osv. Da han kom hjem etter tre måneder, hadde han fortsatt tilbud om samtaler, men jeg og
ungene hadde ingen oppfølging og ikke noe tilbud om det heller. Det var ingen som henvendte
seg til oss når det gjaldt noen ting. Noen måneder etter endt behandling, forverret situasjonen
seg hjemme veldig. Den ble mer og mer preget av trusler og vold, spesielt mot det minste barnet.
Det var svært vanskelige samarbeidsforhold. På skolen ble helsesøster koblet inn i forhold til
barnas oppførsel på skolen, og de fikk tilbud om samtaler. Jeg ble ikke informert om dette. I
desember fikk jeg en klar beskjed fra helsesøster om at barnevernet kom til å bli koblet inn
dersom jeg ikke gjorde noe med hjemme- situasjonen vår. Jeg tok ut separasjon i februar. Utover
hans samtaler og vanlige prosedyrer knyttet til barnefordeling osv., fikk familien ingen tilbud om
hjelp. Min mann gikk inn og ut av psykiatrisk behandling i ett år. I forkant av utskrivelse tok han
sitt liv med en overdose medikamenter.
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I etterkant av dette fikk jeg tilbud om nettverksmøte og samtaleterapi, men jeg takket nei.
Jeg var i sjokk og sorg og kunne ikke der og da benytte meg av noe tilbud fra de samme
menneskene som hadde hatt ansvaret for behandlingen av min mann.
Problemstillingen i denne historien er: ”Hva virket i situasjonen som ble beskrevet, og hva
kunne vært gjort annerledes?” Det er vanskelig å si. Etter et slikt utfall, kan man stille seg
spørsmål i det uendelige. Etter å ha bearbeidet og kommet meg videre i sorgprosessen, ser jeg
jo at mye også var bra. På rusklinikken ble vi invitert på familieuke med kompetansehevende
kurs. Jeg ble alltid hørt og respektert når jeg henvendte meg til hjelpeapparatet i henhold til
min manns situasjon. Barna fikk samtaler hos helsesøster, og dette var fint.
Dersom jeg selv kunne velge type behandling i behandlingsprosessen, ville jeg valgt metoden ”
åpne samtaler i nettverksmøter” på et mye tidligere tidspunkt, der hele familien var inkludert.
Allerede ved første innleggelse med rusbehandling. Modellen var allerede utarbeidet og tatt
i bruk.
Jeg ville ønsket at vi alle sammen kunne deltatt på disse møtene og sammen med hverandre
og andre ressurspersoner rundt oss, funnet gode løsninger. Sannheten er vel at jeg ikke følte
at vi hadde noen, men det hadde vi sikkert. Alle har vel egentlig det. Jeg ville ønske at vi
sammen kunne få tilbud om en felles
”individuell plan”, siden hele familien allerede på det tidspunktet hadde sammensatte behov.
Jeg skulle ønske noen hadde sett oss og hjulpet oss til å forstå, selv om jeg også ser at jeg
antagelig ikke på det tidspunktet ville tatt imot hjelp. Men en fagperson burde kunne gitt
veiledning til å øke forståelsen for behovet for dette.
Jeg følte meg uendelig alene med ansvaret – usikkerheten – sorgen, og ikke minst fortvilelsen
over at situasjonen i familien var slik den var. Jeg bar på skyld- og skamfølelse, og prøvde å
dekke over hvordan egentlig var. På denne måten var jeg i virkeligheten bare med på å forsterke
alle de uønskede handlinger og destruktive mønstre i familien. Jeg ser derfor viktigheten av
inkludering og det å møte hele familien på et tidlig tidspunkt for å lage en god fremdriftsplan
for prosessen. Jeg sier ikke at alle skal fortsette med å være familier, men at alle i det minste
kan få en felles kommunikasjons-plattform som er bygget på tillit og likeverd i møte med et
fagmiljø som setter bruker og familieperspektivet i fokus i alt de gjør.
Sorgen går ikke over av selg selv, heller ikke over lang tid. Jeg ser fortsatt at familien vår
bærer sterkt preg av det som har skjedd, selv om vi jobber mye med det - sammen og på hver
vår måte. Når sorgen varer over flere år, slik den ofte gjør, ser jeg at det blir lite akseptert i
møte med fagfelt, spesielt skole, fastlege, osv., som tydeligvis mener at ting nå må gå over.
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Min måte å bearbeide sorgen på har vært å mane til åpenhet rundt en fortsatt på mange
måter tabubelagt samfunnsproblematikk. Det er viktig å sette fokus på familie–perspektivet.
For vår familie har det å kunne si noe om dette, og dermed løfte problematikken opp på et
systemnivå der behandlere og hjelpeapparat ser viktigheten av å tenke helhetlig når det
gjelder behandlingsprosess for pasienter med familie og barn, vært viktig. For å synliggjøre
dette familieperspektivet, har også min datter skrevet sin historie om hvordan det oppleves å
vokse opp som barn av foreldre med dobbeltdiagnose. Dette for å belyse hvor mye barn får
med seg, og hvor viktig det er å se hele familien i en slik situasjon. Lovverket styrer regler om
oppfølging av barna. Hun forteller en historie som kan belyse behovet. I nettverksmøter vil alle
parter bli sett og hørt.

Et barneperspektiv
Det å leve med en alkoholiker er ikke lett, det vil det aldri bli. Det kan lett bli krangling og
diskusjoner, og kan føre til vold. Jeg har ikke opplevd så mye vold, men krangling. Hver
dag, minst tre krangler om alt og ingenting. Men uansett hvor mye man krangler, skriker til
hverandre og kanskje sloss, så elsker man hverandre innerst inne. Det er det som er fint med
familie, man kan tilgis. Dette er min historie.
Alt begynte lenge før jeg ble født, veldig lenge før. Min far har aldri hatt et så veldig godt liv.
Han begynte å drikke mye da han var ung. I tillegg til alkoholen hadde han angst. For de som
ikke veit hva det er, så er det en tilstand som gjør deg utrolig redd og nervøs for ingenting, og
noen ganger veldig sint. Alkoholen gjorde angsten større. Men da pappa møtte mamma ble
ting bedre. Han følte seg trygg og elsket. Han sluttet å drikke en stund før det, og lovet seg selv
å ikke drikke igjen. Aldri. Noen år etter fikk de storebroren min. Fire år etter kom jeg. Vi levde
sammen som en familie skal. Vi fire. Da jeg begynte i barnehagen, ble alt mye annerledes.
Mamma jobbet nesten alltid seinvakter, så vi fikk nesten aldri tid sammen. Med pappa var det
veldig opp og ned. Han kjeftet mye på meg for alt mulig. Da jeg begynte på skolen, fortsatte
ting. Men pappa ble sykere for hver dag som gikk. Jeg kunne liksom se hvordan han hadde det
i øynene hans. Men jeg gjorde ikke så mye med det, fordi jeg var livredd han. Redd for at han
skulle skrike til meg. Jeg ble mye sittende på rommet eller var ute å lekte, fordi jeg ville være
unna pappa.
Da jeg var seks-sju år, mannet jeg meg nok opp til å sette meg sammen med pappa å snakke
med han om tilstanden hans. Jeg tok han i hånden og sa: ”Selv om jeg er et barn og ikke kan
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gjøre så mye forskjell, kan jeg love deg en ting: Fra i dag av skal jeg passe på deg, og gjøre
deg frisk, så du kan være den pappaen du vil være”. Etter den dagen passet jeg på han, hele
tiden. Jeg fortalte han alltid en gang om dagen at jeg elsket han, ble med han på butikken og
holdt han i hånden. Livredd var jeg. Vi kranglet fortsatt mye, men jeg ville heller få litt dritt
enn å se han knust.
Da jeg gikk i tredje klasse, dro vi et sted for familier. Foreldrene får opplæring i hvordan man
blir bedre i ting og mestre frykter, mens barna går i barnehage eller på skolen. Og jeg husker
godt da vi kom dit, så spurte en dame om jeg og broren min ville være med å gå på skøyter. Og
vi sto på skøyter hele den dagen. Alle kunne føle seg trygge uansett hvor man var. Jeg gikk på
skole der med broren min og mange andre barn, og jeg fikk mange gode venner. Men vi dro dit
fordi vi hadde ingen kontakt. Etter oppholdet ble ting mye bedre. Pappa fikk et nytt inntrykk på
livet. Han hadde blitt kristen. Mamma var mindre stresset og sur, og broren min var mye mer
sosial. Og jeg ble mer åpen, snakket mer om ting og hold ikke alt inni meg.
Senere dro han tilbake alene for behandling. Etter den tiden ble pappa veldig mye mer syk.
Den vinteren ble han innlagt på sykehuset pga depresjon. Han bodde hjemme den påska.
Så bestemte mamma og pappa at de skulle separeres. Da han flyttet ut, ble han enda mer
deprimert. Jeg følte at jeg måtte hjelpe, men hva kunne jeg gjøre? Jeg var hos han så mye jeg
kunne, men han var ikke så mye hjemme, fordi han var mye på et psykiatrisk sykehus. Det var
vanskelig for meg å være uten han hver dag. Jeg hadde ingen oversikt over han. Jeg stolte ikke
på sykepleierne hans i det hele tatt. Vi snakket mye på telefonen, og jeg sendte han melding
hver dag der det sto ”jeg elsker deg utrolig høyt” og ”gleder meg til å se deg snart!”. Etter
hele oppholdet hans var jeg hos han seks ganger eller noe det året. Jeg synes egentlig at ting
begynte å bli bitte litt bedre med pappa. Men da skjedde det! En dag jeg kom hjem etter skolen,
satt mamma og psykologen min i stua og gråt. Det var over, pappa var borte. Overdose av
tabletter og alkohol, i sin egen leilighet. Jeg kjente hele kroppen ristet og brant, som da man
brenner seg hardt. Alle mulige tanker kom i hodet på meg. Jeg visste ikke hva jeg skulle si eller
gjøre. Alt var bare helt urealistisk.
Uansett om det er her eller der, om jeg er 11 eller 90 år, jeg vil alltid være pappas lille jente.
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«Intet menneske er en øy, hel og ubeskåret i seg selv.
Hvert menneske er et stykke av fastlandet, en del av det hele.»
– John Donne (1572-1631)

1.4. ODIN-modellen
ODIN-modellen er basert på ‘Åpen Dialog’-tilnærmingen som ble utviklet som en arbeidsform
i det psykiske arbeidsfeltet i Vestlappland, Finland, i 1980-årene. Utgangspunktet var ‘needadapted treatment’ som var blitt utviklet av Yrjö Alanen og medarbeidere (Alanen 1990;
Räkköläinen, Lehtinen & Alanen 1991). Bak arbeidet sto et tverrfaglig team bestående av
blant andre klinisk psykolog og familieterapeut Jaakko Seikkula, nå professor ved Universitetet
i Jyväskylä. De erfarte at man ofte kunne unngå både medisinering og innleggelser når
teamet dro raskt hjem til en person i psykisk krise og tilbød samtaler med han og hans
nærmeste. Pasienten fikk dermed raskere kontroll over sine kaotiske tanker, unngikk et lengre
sykehusopphold og kunne komme raskere tilbake til sitt vanlige liv (Seikkula & Arnkil 2007).
Tilnærmingen var delvis inspirert av nybrottsarbeidet til psykiater Ross Speck og psykologen
Carolyn Attneave, som utviklet nettverksterapi i USA på 60-tallet og som ble tatt opp i Norge
av både Per Vaglum og Harriet Holter på 70-tallet. Arbeidet ble ført videre av blant andre
Live Fyrand og Odd Steffen Dalgard, men fikk liten betydning for psykisk helsearbeid.
Etter denne første utviklingsfasen, samarbeidet Seikkula i mange år med professor i sosialpsykiatri
Tom Andersen ved Universitetet i Tromsø. Andersen hadde utviklet ideen om reflekterende
prosesser, og tanken ble integrert i Åpen Dialog tilnærmingen. Seikkula og Andersen delte også
en interesse for både den språksystemiske tenkning til Harlene Anderson og Harry Goolishian
med deres fokus på en «ikke-vitende» holdning og den narrative forståelsen til Michael White
med fokus på å skape mening gjennom fortellinger og mestring gjennom eksternalisering. Disse
perspektivene utgjør mye av bakgrunnen for ODIN-modellen.
Tilnærmingen har et særlig fokus på den grunnleggende betydningen av den ekte, spontane
dialogen mellom mennesker. På denne måten er ikke ODIN helt ulik ACT-modellen som er
forankret i en humanistisk kommunikasjonsform operasjonalisert i motiverende samtaler - MI
(Aakerholt 2010). MI er klient-sentrert med fokus på brukerens egen (intrinsik) motivasjon.
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Forskjellen ligger i at MI er en mer direktiv metode med fokus på klinikerens aktive, bevisste
bruk av bestemte teknikker for å få til endring hos brukeren. Det er uklart hvor viktig det
tekniske fokuset i MI egentlig er sammenlignet med det relasjonelle, holdningsmessige fokuset
(Apodaca & Longabaugh 2009; Miller & Rose 2009). Til sammenligning er ODIN basert på
en mer person-sentrert pedagogikk og filosofi (Borg, m.fl. 2009; Mezzich, m.fl. 2011; Tondora,
m.fl. 2012) som framhever utvikling av den profesjonelles egen relasjonskompetanse (Aubert
& Bakke 2008) eller narrativ kunnskap (Finset 2010) der empati og emosjonelle ferdigheter
er viktigere enn tilegnelse av teknikker, “A person-centered approach would be to show
sensitivity to patient cues and facilitate expression of the underlying emotion”. (En individsentrert tilnærming ville bety å være lydhør for pasientens stikkord og tilrettelegge for at den
underliggende følelsen kommer til uttrykk.) (ibid., s. 54). På denne måten kan ODIN også sies
å være mer kontekstuell i sin tilnærming. “For best å kunne delta I klientens erfaringer, trenger
terapeuten først å være I kontakt med sine egne.” (Kohlenberg m.fl. 2008, i Hayes, m.fl. 2011,
s. 159). Kontekstuelle tilnærminger har flere kjennetegn til felles med ODIN i at de ser på
endring som et resultat av åpenhet, aksept, metakognisjon, de-sentrering, oppmerksom
tilstedeværelse, affekt bevissthet, i tillegg til den sentrale rollen brukerens egne verdier har
for evt. endring (ibid.; Hayes 2012; Hayes & Levin 2012).
En åpen dialog i et nettverksmøte er en måte å møte andre på. Ved å samle bruker/
hovedperson og deler av hans sosiale nettverk, samt de personene som bistår bruker/
hovedperson med helse – og sosialtjenester på samme plass til samme tid, oppstår en unik
mulighet for samhandling.
Fordelen med å samle nettverket til hovedpersonen har ført til utvikling av flere lignende
tilnærminger slik som ‘psykose-seminarer’ (Bock & Priebe 2005) og ‘trialogs’ (Amering 2010;
Amering, Mikus & Steffen 2012).
Når brukeren bestemmer hva som er tema i møtet, hvem som får delta og hvor møtet skal
holdes, oppstår en unik mulighet for brukermedvirkning. Samtidig vil det å være «gjest» i et
menneskes hjem, stille høye krav til den profesjonelles relasjonskompetanse (Borg & Karlsson
2010). I den likeverdige dialogen som oppstår kan fagpersonene, det private nettverket
og brukeren arbeide sammen om å skape ny forståelse for den aktuelle situasjonen. I en
undersøkelse av de terapeutiske faktorene involvert i flerfamiliegrupper, kom det fram åtte
terapeutiske faktorer som synes å være av særlig betydning. Disse er (1) nærvær av andre,
(2) samhold og forståelse, (3) åpenhet, (4) selv-avsløring, (5) diskusjon, (6) innsikt, (7)
normalisering og læring fra andre og (8) veiledning fra terapeuten (Hellemans, m.fl. 2011).
Disse faktorene kan være et godt utgangspunkt for å forstå hva som er virksomt i åpne
samtaler i nettverksmøter.
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Trond Aare skriver at ”Dersom vi legger et økologisk perspektiv til grunn og tenker at
det er helheten av tilgjengelige tjenester som må være slagkraftig, blir kontinuerlig
samhandling en naturlig arbeidsmetode. Når vi arbeider side om side, slipper vi
problemene med informasjonsutveksling. Når samarbeidspartnerne faktisk samarbeider
og ikke sender pasientene og dokumenter seg imellom, blir det heller ikke nødvendig med
ansvarsgruppemøter. Vi slipper også de vanskelige overgangene mellom tjenestenivåene”
(2010, s. 91-92). ODIN-modellen ivaretar dette økologiske perspektivet og på denne måten
skiller nettverksmøter seg fra andre typer samarbeidsmøter, som f.eks. ansvarsgruppemøter.
På noen vesentlige punkter kan dette oppsummeres slik:
Nettverksmøte

Ansvarsgruppemøte

Dialog og åpne samtaler mellom pasient/
hovedperson, deler av hans sosiale nettverk,
samt personer som bistår pasienten fra
hjelpeapparatet

Tverrfaglig samarbeidsmetode rundt
enkeltpersoner hvor brukeren/pasienten og/eller
verge deltar

Brukerstyrt

Brukeren har medbestemmelse og medansvar

Hovedpersonen velger hvem som skal inviteres
og sender ut invitasjon (med hjelp av behandler
ved behov)

Koordinator sender ut innkalling og saksliste

(i samarbeid med brukeren)
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Hovedpersonen velger møtested, ofte hjemme
hos hovedpersonen

Møtet holdes på et offentlig sted

Ingen spesifikk agenda, med mindre
hovedpersonen ønsker det

Problem- og løsningsorientert med gitt agenda,
ofte i form av en saksliste

Hovedtyngden av deltakerne er fra det private
nettverket

Hovedtyngden av deltakerne er som regel
fra det offentlige hjelpeapparatet, ofte uten
deltakelse av det private nettverket

Hovedpersonen setter rammen for møtet og
bestemmer selv hva møtet skal ha fokus på

På møtet drøftes ansvarsfordeling og
koordinering av tjenester og tiltak

Samtalen handler om de emner nettverket er
opptatt av der og da, og målet er å skape dialog
som i seg selv skaper endringer

Målet er å bidra til en samordning av tjenester

Fokus på relasjoner, ressurser og styrker

Fokus på problemer, mål og nødvendige tiltak

Møtetider, hyppighet og antall styres ut fra
nettverkets behov

Faste, regelmessige møtetider

2. ODIN i praksis
«… og slik jeg ser det er den profesjonelle et menneske som på grunn
av sin utdannelse nettopp er i stand til å ta innover seg menneskelige
problemer uten å bli nevneverdig truet av dem og uten å miste
kontrollen over egne reaksjoner. Den profesjonelle har med andre ord
spesielt gode forutsetninger for å kunne opptre menneskelig»
- Carling 1997

I denne praktiske delen av håndboka vil du finne noen råd om hvordan nettverksperspektivet
kan komme til nytte allerede før en kontakt etableres og videre i behandlingen. Selv om
håndboka har spesielt fokus på mennesker med en rusavhengighet eller et rusmisbruk og
samtidig psykisk lidelse, vil det meste være overførbart til andre situasjoner. Det blir referert til
praksis ved hjelp av konkrete eksempler og sitater fra både brukere, nettverk og fagpersoner.
Utover hvordan man kan gjennomføre nettverksmøter i praksis, har vi valgt å belyse enkelte
temaer spesielt. De vil omhandle hvordan nettverksmøter kan brukes i krisesituasjoner. Videre
har vi valgt å sette fokus på barn i nettverksmøte.
Siden nettverksmøter i forhold til mennesker med ROP-lidelser er forholdsvis nytt og lite
dokumentert, har vi gjort oss noen refleksjoner omkring denne metoden på dette feltet.
Muligheter for god samhandling blir sett på i lys av nettverksmøter og åpne samtaler.
Møteledelse blir satt i fokus, fordi dette trolig er av betydning for effekten av metoden.
Det blir også belyst hvordan et godt etablert arbeidsverktøy som individuell plan kan
implementeres i nettverksmøte. Mot slutten av denne praktiske delen, holder vi også opp
hvordan refleksjon i nettverksmøte kan tilføre møtet nye perspektiver og ny forståelse.
Det gis noen anbefalinger om hvordan nettverksmøter kan dokumenteres og om det er
spesielle forhold som må tas i betraktning med hensyn til kultur og livssyn.
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”Det nærmet seg jul, og jeg var på Kirkens Bymisjons
behandlingssted for unge narkomane. Jeg hadde vært der i åtte
måneder, og den siste måneden hadde fokuset vært på å gjenoppta
kontakten med min alkoholiserte far. Jeg satt på rommet mitt og leste
da Helge, min terapeut kom inn. Han sa: ”Det jeg skal fortelle deg nå,
kommer til å snu livet ditt opp - ned”. Han fortalte at min far var død,
og jeg kjenner enda følelsene som raste igjennom meg da.. Helge
satt stille på sengekanten min med tårene rennende nedover kinnet.
Han sa: ”Jeg vet ikke hvordan jeg skal hjelpe deg nå, vet ikke hva jeg
skal si eller gjøre..., men jeg går ikke”. Og der satt han, gråtende, og
jeg har aldri hverken før eller siden følt meg så trygg.
Dette minnet kommer alltid til meg da jeg tenker på nettverksmøter.
Og da jeg opplevde mitt første nettverksmøte, var det denne
situasjonen jeg tenkte at man kunne skape som nettverksmøteleder;
fullstendig tilstede, trygg og gråtende.”
– En datter
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2.1. Hvordan presentere ODIN som mulighet?

”Dersom et hjelpetiltak skal være til nytte,
må det være en del av den sosiale sammenhengen pasienten er i”.
– Carolyn Attneave

”Behandlingen kan altså sies å ta sikte på å mobilisere et nettverk
til løsning av en persons eller en families psykologiske og sosiale problemer,
og etter hvert til bruk av egne ressurser og en mer offensiv utnyttelse av de
muligheter som det omfattende sosiale system byr på…
Når terapeuter nå finner det nødvendig å utvide synsfeltet (ved
nettverksterapi), kan det sees som et tegn på at individuell behandling
ikke nytter når den enkelte ikke befinner seg i en helsebringende sosial
sammenheng”.
– Harriet Holter

Om vi har et nettverksperspektiv, vil det å gi tilbud om et nettverksmøte bli en naturlig del av
prosessen allerede ved første kontakt med den som søker hjelp. Det kan skje ved at vi spør hvem
vedkommende bor sammen med eller har mest kontakt med. Vi kan da be hovedpersonen om
å vurdere om en eller flere av disse kan inviteres med til første samtalen og være tydelig
på hvorfor vi oppfordrer til dette. Ett argument kan være at det er viktig at nettverket er
med i prosessen og ikke står på stedet hvil, og at det da er enklere å komme gjennom den
vanskelige tiden. Et annet kan være at det mest sannsynlig er både venner og familie som
gjerne vil hjelpe, men de vet ikke hvordan. Et tredje argument kan være muligheten for at det
vil være til god hjelp for nettverket, fordi situasjonen også oppleves vanskelig for dem.
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Det er viktig å gjøre den første samtalen så trygg som mulig for dem som kommer. Vi legger
til rette for at de som kommer kan ta opp med sine egne ord hva som er viktig for dem. I
den grad vi stiller spørsmål, kan det være for å kartlegge mer av nettverket, med tanke på
hvem andre som kan være berørt av situasjonen. Selv om første samtalen bare blir med den
personen som har søkt hjelp, kan vi ha samme fokus: hvem er berørt av situasjonen, hvordan
kan de involveres? For å kunne presentere ODIN som en mulighet på en overbevisende måte,
kan det se ut som fagpersoner må ta et oppgjør med seg selv og sin profesjonelle rolle. Å
være ”profesjonell” vil i denne sammenhengen få en annen betydning enn det vi tradisjonelt
har lært. Som en profesjonell, tenker vi gjerne at vi har kunnskap og erfaring til å kjenne igjen
symptomer og situasjoner og vet hva som kan være aktuelle tiltak eller behandling. Den som
skal presentere ODIN, må legge fra seg den tradisjonelle rollen, være ydmyk og ha tillit til
all kompetanse som finnes både hos hovedpersonen og nettverket, og likestille den med
sin egen. ”Det beste man kan være, er å være amatør”, sa representanten fra Mental Helse.
”Kanskje er det lettere å være menneske som amatør? Med et ønske om å observere, lære
og avvente.”
Det kan være krevende å stå i dette rolleskiftet der vi som fagpersoner gir fra oss makten, og
brukere og pårørende får den.

Marianne er en dame i 50-årene, hun er skilt og har fire voksne barn.
Hun hadde store bekymringer for noen av sine barn, som førte til alvorlige
søvnproblemer, som hun oftere og oftere prøvde å overvinne med alkohol.
Hun var bekymret for at hun brukte alkoholen som smertelindring og for
å døyve tristheten. Hun var særlig redd for ett av barna sine som hun var
overbevist om ruset seg. Selv om Marianne i utgangspunktet tenkte positivt
om at familiemedlemmer og nettverk møtes og snakker sammen om det som
er vanskelig, trengte hun flere samtaler med møtelederne for å bli klar. Da
hun følte seg klar, inviterte hun sine fire sønner, sin eksmann, en svigerdatter
og to personer fra familiens vennekrets. Marianne laget en skriftlig invitasjon
som hun jobbet lenge og grundig med.
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2.1.1. Odin i krisesituasjoner

”Krise er et langt mer upresist begrep enn hva den hyppige bruken av
ordet skulle tilsi. Akutte kriser kan være vel så mye resultat av endringer
i omgivelsene til hovedpersonen, for eksempel i nettverket eller i
hjelpeapparatet, som hos hovedpersonen selv. Mange av brukerne lever
dessuten i situasjoner som er såpass vanskelige og prekære, både for
dem selv og for omgivelsene, at det må kunne betegnes som permanente
krisetilstander. Dette er ikke i strid med en krisedefinisjon som vektlegger
situasjonens uavklarthet og opplevelse av fare, eller for den saks skyld at
etablerte hjelptilbud oppleves utilstrekkelige. Krisen i den utvidete betydning
er som et ”åpent sår”, en stående utfordring til hjelpeapparatet, men ikke
alltid akutt i betydning blålys og øyeblikkelig hjelp.”
– Brottveit 2013, s. 85

Vi kan ikke se noen hindringer for at ODIN kan benyttes i krisesituasjoner, snarere tvert imot.
Det sier seg selv at i en slik situasjon kan man ikke bruke lang tid på å motivere hovedperson
og nettverk til å ha møte. Det har heller ikke vist seg nødvendig. Når krisen er der, er som regel
folk villige til å ta imot et tilbud om åpen samtale og nettverksmøte. Man kan heller ikke bruke
lang tid på å kartlegge nettverk og på å invitere. Møtet blir oftest med de personene som er
tilgjengelige der og da. Viktige hensyn å ta er likevel prinsippene om at det ikke bør være
flere fagpersoner enn personer fra det private nettverket tilstede, at det er to møteledere
og at man ikke trekker raske konklusjoner og fatter raske beslutninger. Dersom det ikke er
et spesielt ønske om noe annet, ser vi på det som positivt at også disse møtene finner sted
hjemme hos dem det gjelder. Slik kan også gjerne flere fra det private nettverket få mulighet
til å være med. Som alltid, men kanskje spesielt der hovedperson og nettverk opplever at de
er i en krise, må vi ta høyde for at det ikke blir lenge til neste møte, kanskje allerede dagen
etter. Det kan også være behov for at man i løpet av møtet utarbeider en kriseplan for tiden
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fram til neste møte (se vedlegg). Videre kan vi se for oss en rekke nokså hyppige møter. Dette
vil være med på å skape trygghet og tillit til hjelpeapparatet og til at nettverket får opplevelse
av mestring.

”Når det har vært kriser i forbindelse med rus, har vi fått gode
tilbakemeldinger på å samle, invitere de bekymrede i nettverket til å møtes
fort. Det er gitt tilbakemeldinger til oss om at de føler belastningen blir
mindre når de får snakket sammen i åpenhet og gitt utrykk for sin bekymring
når hovedpersonen er tilstede. Trykket avtar. En bekymret mor ringer.
Sønnen har rusa seg i flere dager, og hun føler at alt ansvar er lagt på henne.
Han møter ikke på jobb, blir liggende i senga, far kjefter og mor gråter. Det
vi da har gjort, er å samle hele gjengen, også arbeidsgiver. Vi møtes, de
kommer med forslag til hvordan ting kan løses, det lages avtaler og trykket
avtar hos mor. Vi følger opp med flere møter når det trengs”
- Rusterapeut i kommunehelsetjenesten

I en krisesituasjon kan mulighetene begrenses dersom vi ikke handler raskt og starter
opp med nettverksmøter mens krisen enda er merkbar. ”Umiddelbar respons” er en av de
praktiske retningslinjene Jaakko Seikkula og hans team har utarbeidet. De ser en krise som
et åpent vindu hvor pasient og pårørende er åpne for kontakt, og hvor et terapeutisk bidrag
kan lede til betydelige endringer. Dette vinduet (”krisevinduet”) kan lukkes raskt, og derfor har
de en praksis på at første møtet skal skje innenfor 24 timer etter første kontakt med teamet
(Kirkens Bymisjon, Oppsøkende tjenester ved rusavhengighet, s.7). Dette perspektivet kan
være godt å ha med seg når vi skal presentere ODIN som mulighet. Tradisjonelt har vi gjerne
tatt pasienten ut av hans/hennes sosiale miljø for skjerming og behandling. Fyrand (2005)
og Seikkula (2000) har påpekt at en slik profesjonell ansvarsovertakelse som regel medfører
at nettverket – den naturlige handlingsgruppa – trekker seg tilbake.

26

2.2. Nettverksmøter
2.2.1. Nettverkskart
For å synliggjøre de relasjonelle forholdene en person har, kan det være nyttig å tegne et
nettverkskart. I samarbeid med mennesker med ROP-lidelser, er ofte viktige relasjoner gått
tapt, og det kan være et ønske om en forandring på dette. Da kan et ønsket nettverkskart
være aktuelt. Det vil si at hovedpersonen tegner nettverket sitt slik han/hun skulle ønske at
det var i dag. Dette kan bidra til å komme bort fra en ensidig problemfokusering og gi håp
om en bedre framtid. Kartet må realitetsdrøftes i forhold til den faktiske situasjonen og de
ressursene som er tilgjengelige i vedkommendes livssituasjon. Innebærer dette en utvidelse
av nettverket, kan det være nyttig å tegne et historisk nettverkskart over hvordan nettverket
var på et gitt tidspunkt før problemene startet. Med dette kan man finne tilbake til mennesker
som har hatt betydning i hovedpersonens tidligere liv og som er ”blitt borte” på livsveien,
mennesker som på ulike måter har vært betydningsfulle for han/henne, og som derved
fortsatt kan representere viktige ressurser i vedkommendes nåværende liv (Fyrand 2005, s.
161, 162). Tegning av nettverkskart kan være en god refleksjonsprosess og et godt redskap
for å undersøke med hovedpersonen hvem det kan være hensiktsmessig å invitere til et
nettverksmøte (se Fyrand 2005, kap 5. for en fyldig beskrivelse av nettverkskartlegging). Fra
sykehusavdelingen ved ROP-seksjonen: ”Vi bruker mye tid på nettverkskart og forberedelse.
Pasienten må ha et eierforhold til møtet. Det er ikke spesielt for rus.”

2.2.2. Hvordan invitere?
Det er ulik praksis på dette, men en skriftlig invitasjon er kanskje å foretrekke. Invitasjonen bør
formuleres slik at de som blir invitert får en oppfatning og en følelse av at det er av betydning
at de kommer. Å skriftliggjøre den, vil også sikre at alle får likelydende invitasjon, samt at de
inviterte kan forberede seg på hvem de kommer til å møte. Dette kan sette i gang dialogen i
forkant av møtet, og de kan komme til å være en støtte for hverandre i forhold til å møte opp.
Vanligvis blir en slik invitasjon sendt ut bare i forkant av første møtet. De påfølgende møtene
avtales gjerne på slutten av hvert møte, og det er fortrinnsvis hovedpersonen og nettverket
som foreslår nye møter og tidspunkt for disse. Erfaringen tilsier at dette er god praksis, for å
sikre at det blir flere møter innen rimelig tid.
Det gjør seg ikke selv å lage gode invitasjoner, og erfaringsmessig vet vi at mange trenger
hjelp. Et råd kan være at møtelederne eller andre som bistår hovedpersonen i dette, legger
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tilstrekkelig med tid og engasjement i å utarbeide invitasjonen, og selvsagt på hovedpersonens
premisser!

”Jeg pleier å ta en god prat med den som ønsker nettverksmøte.
En prat om det som gjør livet vanskelig. Under samtalen noterer jeg mye.
Jeg spør også hvorfor vedkommende ønsker nettverksmøte. Vi snakker om
hvem det kan være aktuelt å invitere. Så setter jeg meg ned og skriver et
forslag til invitasjon. Jeg synes det er riktig å bistå med dette, fordi her kan
min kompetanse komme til nytte. Så møtes vi igjen, og hovedpersonen får
se og kjenne på om han/hun er komfortabel med slik den er utformet. Av og
til må den endres på. Jeg er ofte behjelpelig med å sende ut invitasjonene,
men det skjer også at hovedpersonen tar denne oppgaven selv. Jeg prøver
å trygge hovedpersonen i at det er jeg og den andre møtelederen som har
ansvar for å lede samtalen/dialogen, og at det som skjer i møtet er et felles
ansvar, og ikke hans/hennes alene. Jeg tror det er viktig at
hovedpersonen kjenner seg fritatt fra dette!”
– En møteleder
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Marianne sin invitasjon ble slik:
Arne, eksmann
Jostein, sønn
Jan, sønn
Jakob, sønn
Johan, sønn
Helga, svigerdatter
Anne, familievenn
Per, familievenn
INVITASJON TIL NETTVERKSMØTE
hjemme hos meg 26.11.2012 kl. 1300 – 1500
Hei alle sammen!
I samråd med avdeling for psykisk helsearbeid i kommunen inviterer jeg til et nettverksmøte
med min familie. Det er et ønske at møtet utvides med noen utenom familien også, slik at vi får
belyst situasjonen fra flere vinkler, og sammen ha en åpen og tillitsfull samtale. Tanken med
et slikt møte er at alle er like viktige og at alle skal bli hørt og lyttet til. Det er derfor viktig at
alle kommer med sine tanker og følelser omkring egne erfaringer, og om hvordan man ønsker
at fremtiden skal være. Jeg er takknemlig for at vi kan møtes, men det føles også vanskelig.
I mange år har jeg slitt med dårlig selvfølelse, mye smerter og indre uro. Mest av alt har jeg
kjent på ensomhet, fortvilelse og frykt. Hele tiden har jeg vært søkende etter løsninger, men
det er vanskelig å komme videre.
Jeg tror alt henger sammen, og at vi alle er viktige brikker i helheten. Dere er svært viktige i
mitt liv, derfor trenger jeg deres hjelp. Jeg er glad i dere!
Møtet blir ledet av Hanne og Bodil fra psykisk helsetjeneste.
VELKOMMEN!
Skulle du være forhindret fra å komme, er det fint om du gir beskjed til Hanne og Bodil
tlf. 12345678 (SMS er OK)
Hilsen Marianne
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2.2.3. Hvem inviteres?
Det er hovedpersonen som bestemmer hvem som skal inviteres til møtet, gjerne med hjelp fra
en fagperson for å ivareta en god balanse og bredde i nettverksmøtet.

2.2.4. Indre og ytre nettverk
En god sammensetning i et nettverksmøte er avgjørende for de potensielle resultatene det
kan få. Hvem det er meningsfylt å invitere til et nettverksmøte, varierer og er avhengig av
problemene som skal tas opp. Det kan være mange som ikke har så stort nettverk og kan
være hindret fra ”å velge og vrake”. Lykkes vi likevel med å mobilisere personer både fra det
indre og det ytre nettverket, har vi erfart at det blir mer dynamikk og større framdrift i møtet,
som igjen øker muligheten for endring og mer varige løsninger. Det indre nettverket består av
nærmeste familie og evt. nære venner. Disse er dypt emosjonelt viklet inn i situasjonen og har
som regel allerede mange ganger forsøkt å finne løsninger uten å ha lykkes. Menneskene i det
ytre nettverket er i mindre grad involvert i problemene og står mer på sidelinjen. Her finnes
slektninger, venner, kollegaer, skolekamerater, naboer, fagpersoner og andre som har med
situasjonen å gjøre og som evt. kan bidra med å løfte situasjonen inn i en løsning. På grunn av
at de i mindre grad er emosjonelt berørt av situasjonen, er de gjerne mer åpne for forandring
og har andre perspektiver på problemene og løsningsmulighetene. De innehar også en
posisjon som tillater dem å stille spørsmål som det indre nettverket ikke har anledning til eller
som de ikke har tenkt på. Det kan være nyttig å ha med seg at det kan være forhold som det
private nettverket verken tør eller er i stand til å snakke om med klare ord, fordi de som oftest
er sterkt berørt og fastlåste i situasjonen. Dette kan være forhold som nettverksmøtelederne
heller ikke bør ta opp, ut fra sin rolle i møtet (for eksempel om grensesetting, benektelse, råd
på vegen videre etc.). Derimot kan dette meget godt sies av en som har gått vegen før, for
eksempel representant fra AA, erfaringskonsulent, likemann etc. Veldig ofte viser det seg at
personer fra det ytre nettverket spiller en viktig rolle i det som skjer på møtene. I Marianne sine
nettverksmøter var det to fra det ytre nettverket (i tillegg til svigerdatteren som kun deltok
på ett av møtene), og det viste seg å være ideelt i dette tilfellet. De var begge venner av alle
i familien, og de kunne både støtte og utfordre familiemedlemmene på en måte som verken
møtelederne eller de selv kunne. De bidro til å balansere møtet og dra prosessen. Oppgaven
til møtelederne i denne saken, ble først og fremst å skape tid, rom og en atmosfære som
gjorde det mulig for nettverket å jobbe. Vi ser på dette som en ideell posisjon for møteledere!
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Utsagn fra Mariannes ytre nettverk:
”Det er dumt at vi går i forsvar når vi får tilbakemeldinger”.
”Du er altfor streng mot deg selv, Marianne. Du må gi F!”.
”Ja, men de andre må hjelpe henne med det – det er ikke lett å begynne med
det når man har passert 50 og aldri har gjort det før”.
”Det å ikke bry seg, er en måte å bry seg på det også”.
”Er ikke stikkordet LYTTE – til hverandre?”
”Det er en akrobatisk mental prosess å forstå at barna er blitt voksne
mennesker. Spør dem og lytt til dem. Ikke bli fullt så selvsentrert!”
Til Mariannes eksmann: ”Som et tips; vær litt mer åpen overfor barna om
hvordan du har det. Det er det de ber om!”

I de tre påfølgende møtene kom vi også inn på andre familiemedlemmers problemer som var
vanskelig å formidle utenom nettverksmøtet. De fikk tatt opp ting det aldri hadde vært mulig
for dem å snakke om før. De fikk stilt spørsmål som det aldri hadde vært mulig å stille. De fikk
drøftet tema som det aldri hadde passet å ta opp. Dette fikk de gjort med vitner til stede!
Det har vist seg at balansen mellom det indre og det ytre nettverket ikke trenger å være
50/50, men dersom det er mange fra det indre nettverket, bør det kanskje være to fra det
ytre, slik at de også får støtte og mot nok til å gi uttrykk for hvordan de opplever situasjonen.
I tillegg til det private nettverket, blir fagpersoner som innehar sentrale roller i pasientens
livssituasjon, gjerne invitert med i nettverksmøtet.
Det kan være nyttig å dele det ytre nettverket i det private og det såkalt profesjonelle
(fagpersoner) nettverket, og være bevisst på at disse har ulike funksjoner. Ideelt sett bør ikke
fagpersonene være flere enn de private i et nettverksmøte. Viser det seg at denne fordelingen
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blir skjev, bør man vurdere hvem av fagpersonene som strengt tatt bør være med. Dette gjør
vi for å opprettholde likeverdigheten! Men det er også mulig å invitere til nettverksmøte uten
andre profesjonelle enn møtelederne, slik Marianne valgte å gjøre det.

2.2.5. Støttepersoner
For å legge til rette for et vellykket nettverksmøte, er det viktig å sørge for at alle deltakerne
føler seg mest mulig trygge ved å vite at de har med seg minst èn støtteperson i møtet.
Behovet for å gå i forsvar slik at situasjonen låser seg på de samme stedene som alltid, blir
dermed redusert og alle kan tørre å vise seg åpnere. En kartlegging av nettverket kan føre til at
støttepersoner utpeker seg tydeligere. Det kan være å anbefale å invitere erfaringskonsulenter
eller andre med brukererfaring inn i nettverksmøtene. Det har vist seg at de ofte evner å se
situasjonen fra flere vinkler og kan vise forståelse for flere av partene i møtet. De blir gjerne til
støtte for alle. Når barn er med i nettverksmøter, vil deres støttepersoner ha en helt spesiell
rolle, som vi går mer inn på i kap. 2.9.

2.2.6. Hvor finner nettverksmøtene sted?
Her er det bare fantasien som kan stoppe oss. Mange ønsker å ha nettverksmøtene sine
hjemme hos seg selv, og vi kan se fordeler med det. På egen arena kan man føle seg tryggere
enn på et offentlig sted. På hjemmebane kan både hovedperson og nettverk komme til å
tre tydeligere fram enn på en annen arena. For noen kan dette virke veldig naturlig, og folk
kan komme og gå litt mer enn om møtet hadde vært et annet sted. Det kan komme inn
”forstyrrelser” som telefoner, dyr eller barn som kommer hjemom. Noen liker også ”å diske
opp” for gjester.
For andre kan det være helt utenkelig å ha nettverksmøte hjemme. I forhold til konflikter som
skal tas opp, har flere sagt de vil ha det på ”nøytral grunn”. Da kan det være at kommunen
eller institusjonen har et koselig møtelokale. Andre igjen har kanskje ikke bolig. Da kan det
være at noen i nettverket holder møtet for vedkommende. Det viktigste er trolig at det er TID
og ROM nok i TRIVELIGE OMGIVELSER til å drøfte VIKTIGE TING! Uansett hvor møtet holdes,
er enkel servering å anbefale. Gjerne kaffe og kjeks. Som møteledere kan vi bistå med dette,
dersom det viser seg vanskelig for hovedpersonen.
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En annen invitasjon til nettverksmøte kan se slik ut:
Mamma
Pappa
Sissel, søster
Fredrik, bror
Steinar, venn
Invitasjon til nettverksmøte
tirsdag 8.10.2013 kl. 1700 – 1900
på Solvang
Jeg inviterer dere til nettverksmøte, fordi jeg har et ønske om å komme nærmere familien.
Mitt mål er å kunne være mer åpen overfor familien, og motsatt. Jeg ønsker at vi skal kunne
lytte til hverandre, ikke minst vil jeg bli flinkere til å lytte til hva dere har å si. Målet er at vi
skal prate med hverandre og ikke til hverandre. Og at vi sammen kan drøfte ulike problemer/
situasjoner.
Jeg sliter veldig med dårlig selvbilde/selvtillit, men vet at jeg utad kan framstå som det helt
motsatte. Jeg ønsker å kunne vise mine egentlige følelser og meg selv som den jeg er, men det
er veldig vanskelig for meg! Egentlig ønsker jeg å vise meg sårbar og ikke tøff!
Fordi jeg ofte reagerer motsatt av det jeg burde/ønsker, skyver jeg lett fra meg både venner
og familie, og jeg må si at jeg til tider føler meg nokså ensom.
Jeg tror dere alle kan være til god hjelp for meg til å komme meg videre i livet, og jeg håper
dere vil komme på møtet og bidra med å snakke åpent om det dere har på hjertet!
Møtet blir ledet av Even og Solveig i avdeling for psykisk helsearbeid.
VELKOMMEN!
Hilsen Ole
Jeg vil gjerne ha beskjed dersom noen av dere ikke kan komme!
Ole var en nokså ung mann. Det kom til å vise seg at Steinar som var en god venn, men mange
år eldre, og som hadde mange års erfaring som far til en gutt med rusavhengighet, ble en god
støtte for alle i nettverksmøtet. Han representerte det ytre nettverket, og kunne derfor stille
seg litt på utsiden av det familien slet med. Slik kunne han både forstå dem og konfrontere og
utfordre dem. Han kunne hjelpe dem å sette ord på mye av det de ikke hadde greid tidligere.
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2.3. Nettverksmøter i forhold til mennesker
med ROP-lidelser

Mennesker med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse har ofte
sammensatte problemer og har behov for tjenester fra mange aktører når de
kommer i posisjon til å ta i mot hjelp. Integrert behandling betyr at pasienten
blir behandlet både for sin psykiske lidelse og ruslidelse på samme tid. Det
betyr at behandlingstilbudet skal skreddersys for den enkelte person. Denne
målgruppen har ofte vanskelige relasjoner til sine nærmeste. Familie og
nettverk spiller en stor rolle for alle mennesker med alvorlig psykisk lidelse,
men spesielt for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Familien
kan lindre noe av stresset for disse pasientene, mens manglende støtte
fra familie kan ha katastrofal innvirkning på livet og sykdomsutviklingen.
Familien kan også uten viten og vilje bidra til eller opprettholde pasientens
rusmisbruk. Derfor er det av stor betydning at pasientens familie
deltar for å sikre deres støtte og engasjement, og ikke minst oppnå bedring
av lidelsene.
– Nordby og Thyri 2012, s. 6

Det ligger i nettverksmøtets natur at strukturen er løsere enn i mange andre av de mer
tradisjonelle møtene som finner sted innenfor både rus- og annen behandling. Det kan være
vanskelig å se at en sterk terapeutrolle kan være forenlig med ODIN. Mennesker som har
et rusmisbruk eller en rusavhengighet og deres familier har ofte stort behov for kontroll.
Denne muligheten blir mindre i nettverksmøter. Dette kan skape frykt hos noen, og da blir
behovet for trygghet veldig stort. Dette er noe nettverksmøteledere og andre fagpersoner
kan orientere seg etter. I denne situasjonen vil nettverksmøteledere som aktivt er tilstede,
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rommer og anerkjenner denne frykten og formidler trygghet, være sentralt for at nettverket
kan dele åpent.
I arbeidet med mennesker med ROP-lidelser er det nærliggende å tenke seg at en person vil
komme mer eller mindre rusa på et møte. Spørsmålet er da om hvordan man skal forholde seg
til det. Dette kan det være delte meninger om og ulike erfaringer på. Men det er nærliggende å
tro at jo mer av det virkelige liv man kan gjenskape i et nettverksmøte, jo større er muligheten
til å få snakket om det.
”Dette er hverdagen”, sa en ung gutt som deltok på møtet til sin rusavhengige bror.
”Endelig ser dere hverdagen vår”, sa foreldrene. Hovedpersonen husket ikke så mye, men
familien husker det veldig godt, fordi de fikk hjelp til å sette en grense. Siden møtet ble holdt
til tross for at hovedpersonen kom rusa, tok familien styringen istedenfor å bli styrt.
For et menneske som har en rusavhengighet eller et rusmisbruk, består gjerne nettverket av
personer som mer eller mindre har blitt en del av den rusavhengiges hverdag. For dem er det
ikke så lett å se seg selv i dette perspektivet, og det kan være nyttig for dem å få noen innspill
i forhold til mekanismene som styrer hverdagen deres. Kan det være at god hjelp for den som
ruser seg også handler om å hjelpe dem som står rundt? ”Det er bare jeg alene som klarer det,
men jeg klarer det ikke alene!” (Kinge 2006, s. 44).
Vi har sett at nettverket etter hvert setter klare grenser, kanskje fordi de ikke orker mer: ”Ikke
ring, ikke ta kontakt når du er ruset”. Da kan det være i seneste laget. Dersom de hadde fått
hjelp på et tidligere tidspunkt til å sette de nødvendige grensene, lage hindringer for den som
ruser seg og med det framskynde krisen, hadde kanskje mange relasjoner vært reddet.
Jaakko Seikkula jobber med psykotiske mennesker. Familien får del i pasientens psykotiske
verden. Det kan ufarliggjøre det litt. Kan det være at det er på samme måte med rus, eller
må vi tenke på en annen måte om det? Kan psykosen eller rusen være til hinder for et
nettverksmøte, og i så fall hvorfor? Hva med dem som er så redde at de ikke tør å møte på sitt
eget nettverksmøte uten å ruse seg i forkant? Har vi muligheten til å ekskludere dem? Og hvor
går grensen i forhold til hvor mye en person kan ruse seg før et møte? Og hvilken mulighet har
vi til å avdekke graden av rus? Det er kanskje de færreste som har en innebygd radar for dette.
Over tid har Stabburshella (se omtale av Stabburshella senere) utviklet en praksis på dette.
Folk som kommer rusa, får ikke være lenger enn 15-20 min. De får en kopp kaffe og en prat på
trappa. Istedenfor å avvise dem, får de på denne måten hjelp til å forstå konsekvensene av
sine handlinger. Det hevdes at de som får disse grensene presentert, kommer tilbake. I noen
tilfeller kan man kanskje tenke seg at møtet kan fortsette uten den definerte hovedpersonen.
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I andre tilfeller kan det kanskje være riktig å gjennomføre møtet med hovedpersonen tilstede,
selv om han/hun er rusa.
Om vi igjen skal skjele til AA-bevegelsen, er det slik at ALLE som har et ønske om å slutte
å ruse seg, er velkomne på et AA-møte. Når noen kommer rusa, får han/hun til forskjell fra
nettverksmøte, ikke lov å si noe, men har lov å lytte og være med.

”Da Jarle, 25 år, skulle ha sitt andre nettverksmøte med far, onkel og
bestemor, samt sykepleier fra spesialisthelsetjenesten, møtte han tydelig
beruset. Som møteledere valgte vi å diskutere åpent med nettverket om vi
skulle avlyse møtet eller ikke. Nettverket som var vant til å se Jarle i denne
situasjonen, mente møtet burde holdes. Og slik ble det! Dette bidro til at
Jarle fikk muligheten til å fortelle om hendelser i livet sitt som han ikke hadde
fortalt om før, og som bidro til at nettverket bedre kunne sette seg inn hvor
vanskelig han hadde hatt det opp igjennom. Det bidro også til at de andre i
nettverket åpnet seg mer og fortalte om SINE opplevelser og følelsen av å
ikke ha strukket til overfor Jarle. Historiene som ble fortalt, berørte oss alle,
og det ble felt mange tårer under dette møtet. Jarle valgte å bytte plass fra
stolen han satt i til å krype inn i armkroken til sin far som satt i sofaen.”

I Jaakko Seikkula sitt perspektiv, vil aldri noen være for syk til å delta i nettverksmøte. Det
vil alltid være mulig å høre på hovedpersonen og være støttende og imøtekommende og
mobilisere nettverket. Noe annet er hva nettverksmøtelederne kan makte å romme. ”Jeg fikk
ingen til å si at noen spesielle diagnoser kontraindiserer nettverkmøter. Det er mer avhengig
av hva møtelederne føler seg komfortable med” (Brottveit, Workshop 18.09.2013). Fra
sykehusavdelingen på ROP-seksjonen, som har mye erfaring med nettverksmøter i forhold til
ROP-pasienter, rapporteres det om utelukkende positive tilbakemeldinger både fra pasienter
og pårørende. Og om vi holder det åpent for eventuelle kontraindikasjoner, får vi beskrevet at
de ikke har hatt erfaringer der de har tenkt at møtet ikke burde vært holdt.
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2.4. Samhandling
”Nettverksmøtet er en behandlingsmetode som innebærer at
en trekker inn pasientens familie og nettverk, samt ansatte fra kommunen
og spesialisthelsetjenesten. Målsettingen er at alle kan sette ord på sine
opplevelser av det som er vanskelig, og sammen se etter
muligheter og synliggjøre ressurser.”
– Nordby og Thyri 2012, s.6

Når disse personene er PÅ SAMME PLASS TIL SAMME TID, oppstår det en unik mulighet for
samhandling. Det er naturlig å tenke seg at dersom pasienten befinner seg i en institusjon,
vil kommunehelsetjenesten, fastlege, NAV, tildelingskontor og andre, inviteres inn. På
kommunalt nivå, vil det være naturlig å invitere inn på samme måten, da med psykiater og/
eller annen representasjon fra spesialisthelsetjenesten. DEN ÅPNE SAMTALEN vil ivareta
informasjonsutvekslingen godt.
Det har vist seg svært nyttig at fastleger deltar i nettverksmøter. Dette har gitt dem en
mye større innsikt og forståelse for situasjonen enn bare enesamtaler med pasienten på
legekontoret.
Det er viktig at fastleger ser muligheten ikke bare til å delta i nettverksmøter, men også
faktisk anbefale og evt invitere til et nettverksmøte når de opplever at de trenger hjelp til å få
oversikt over situasjonen, for igjen å gi best mulig hjelp til pasienten.
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Hans, som hadde fått en uhelbredelig sykdom, inviterte til nettverksmøter
med sitt private nettverk som besto av både venner og nær familie. I tillegg
inviterte han fastlegen. I Hans sin situasjon ble tildelingskontoret i kommunen
en aktuell samarbeidspartner, og en representant derifra ble også invitert
inn. Tradisjonelt måtte hun ha forholdt seg til en søknad om ulike tjenester,
og vurdert tildelingen ut fra denne etter beste evne. I dette tilfellet fikk hun
mulighet til å utveksle informasjon med det øvrige nettverket, og fikk en mye
bedre forståelse av situasjonen.

”Treffsikkerheten er så mye, mye bedre
når vi praktiserer åpne samtaler!”
– Erfaren nettverksmøteleder

Det kan være lurt å ta en prat med fagpersonene i forkant om hvordan et nettverksmøte er
tenkt, fordi dette er en nokså ny og utradisjonell møteform. Fagpersoner er som regel opptatt
av å gjøre jobben sin best mulig, og kan fort få opplevelsen av at de ikke bidrar dersom de
ikke blir gjort klar over betydningen av nettverksperspektivet og likeverdig kompetanse på
forhånd. Det kan være nyttig for dem å tenke at jo lengre tid de greier å ”sitte på hendene” og
la det private nettverket komme med sine innspill, jo bedre jobb gjør de.
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2.4.1. Informasjon til fagpersoner som deltar på
nettverksmøter
HVA ER NETTVERKSMØTE?
Der vi ellers ville tatt en person ut av sin naturlige sammenheng for å behandle, oppsøker
vi heller den det gjelder(hovedpersonen) og hans/hennes nettverk, gjerne i hjemmet.
Gjennom en prosess med åpne samtaler blir det skapt en gjensidig forståelse av situasjonen.
Holdningen er at hjelperne ikke sitter på svarene, men at kompetansen til hovedpersonen,
nettverket og fagpersonene blir likestilt. Som fagpersoner får vi en gjesterolle, og vi blir mer
ydmyke i forhold til hva dette handler om. Beslutninger om tiltak og framdrift blir tatt i møtet.
Å jobbe nettverksorientert er en prosess som kan ta tid. Som regel er det nødvendig med flere
møter. Det er faste møteledere som følger prosessen. Det kan variere hvilke fagpersoner som
blir invitert, ut fra hva hovedpersonen er opptatt av. Det er alltid et mål at minst halvparten
av deltakerne er fra det private nettverket.

NÅR KAN MAN SOM FAGPERSON FORESLÅ NETTVERKSMØTE?
Nettverksmøte kan man foreslå uavhengig av diagnose. Det kan for eksempel være aktuelt:
• som første tiltak når en person henvender seg med omfattende problematikk
• der det tydelig er mange involverte i nettverket
• situasjoner der ”alt annet” er prøvd
Det kan være aktuelt å foreslå nettverksmøte for pårørende som lever med stor bekymring.
I fastlåste situasjoner kan metoden foregripende dialog være aktuell. ”Målet med den
foregripende dialogen er å ta en titt inn i den nærmeste fremtiden – og få i stand en
samarbeidsplan som reduserer bekymringene”( Seikkula og Arnkil 2007, s. 63).

HVA BLIR FORVENTET AV FAGPERSONER I NETTVERKSMØTET?
I nettverksmøtet møter alle med ulik, men likeverdig kompetanse.
Møtelederne slipper det private nettverket til først. Nettverket er ekspert på sitt liv. Det er
viktig å ha tro på de ressursene som er i det private nettverket.
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UTFORDRINGER FOR FAGPERSONER HAR BLANT ANNET VIST SEG Å VÆRE:
•
•
•
•
•

å tåle pauser og stillhet
å gi det private nettverket tid til å tenke og høre på hverandre
å unngå å gå i forsvar – det er lett å føle seg angrepet når noe blir oppfattet som kritikk
å heller prøve å stille spørsmål for å få høre mer
å ”sitte på hendene” – nettverket har ofte forslag til løsninger, bare de får tid til å finne dem

HVORDAN KAN DELTAKELSE PÅ NETTVERKSMØTE BIDRA I ARBEIDET SOM
FAGPERSON?
I nettverksmøte vil man få en bredere kunnskap både om situasjonen hovedpersonen og
nettverket er i, om vanskeligheter, men også om ressurser og muligheter i nettverket. Det kan
gjøre det lettere å etablere gode samarbeidsrelasjoner. Det kan gi avlastning ved å oppdage
at det er flere til å dele på ansvar og oppgaver (Håndbok i ledelse av nettverksmøte basert
på åpen dialog, Valdresmodellen nov. 2011).
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2.5. Møteledere
Vi kan ikke tilskrive nettverksmøte som en god metode uten at det skal handle om
nettverksmøtelederne. De må være trygge nok til å gå inn i det utrygge rommet, og de
har gjerne en lang læringsprosess. I nettverksmøte er møteledelse et teamarbeid mellom
to møteledere. God møteledelse utvikles gjennom trening. Det kan være nyttig å drøfte
ansvarsfordeling mellom møtelederne; hvem som innleder og avslutter, forventninger til
hverandre, refleksjoner og lignende. I møtet går prosessen sin gang. Da gjelder det å være
oppmerksom og ta imot innspill og invitasjoner (… det er som i fotball, å øve seg på å ta imot
de vanskelige pasningene eller i jazz der improvisasjon og samspill hører sammen). Etter
hvert som man får mer øvelse, vil dette ”gå av seg selv”.
I nettverksmøtene er det mange og sterke følelser og reaksjoner som endelig kan få utløp i
trygge rammer. Det hjelper å avklare sin rolle og sine forventninger til seg selv og tydeliggjøre
for nettverket sin profesjonelle rolle som hjelper for dialogen. Dette bør helst skje ved
oppstart av møtet, fordi mange møtedeltakere trolig vil ha forventninger til møtelederne
ut fra mer ”tradisjonell” tenkning. Det kan også bli nødvendig å ”minne” om dette senere i
møtet på en ydmyk og ivaretagende måte. Møteleder skal ivareta både hovedpersonen og
nettverket, ha oversikt over prosessen og ivareta seg selv og sine egne reaksjoner og følelser.
Samhandlingsmønsteret i familier som har levd med en vanskelig situasjon over lang tid, er
ofte preget av konflikter og beskyldninger, med mye fokus på den som har et rusproblem. Da
er det viktig at møtelederne har gode evner til å definere sine egne reaksjoner og følelser og
er i stand til å bli engasjert og lar seg berøre uten å miste fokus eller fatning. Det er av stor
betydning at møtelederne evner å ivareta sine egne behov og interesser.

ORD OVER GRIND
Du går fram til mi inste grind,
og eg går fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsame,
og slik skal det alltid bli.
Halldis Moren Vesaas
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Det bør ikke undervurderes at nettverksmøteledere har et stort behov for ivaretakelse, aller
helst i form av regelmessig veiledning og tilbakemeldinger. Organisatoriske rammer er viktig!
Møtelederne må kjenne seg trygge i det uforutsigbare og det å ikke ha kontroll på hva som
skal skje. Uten denne plattformen kan de vanskelig formidle trygghet i en situasjon som for
mange kan virke skummel og frustrerende. Det er viktig at møtelederne er tydelige på at de
ikke vet hva som skal skje, fordi forløpet avhenger av dem som er tilstede. Det kan være nyttig
å ha med seg at den løse strukturen i nettverksmøte kan føre til utrygghet og frykt blant
nettverksmøtedeltakerne, som igjen kan føre til at de velger å si det som de tror forventes av
dem for å unngå trøbbel med andre i familien etter nettverksmøtet.
Nettverksmøteledere må kunne legge den profesjonelle masken til side og la seg berøre.
Det kreves at de har en godt utviklet empatisk evne, noe som medfører at de kan stå i
situasjoner med andre uansett hva slags følelsesmessig tilstand de er i og dele denne
opplevelsen på en ikke-definerende måte (Kinge s. 72). Møteledernes egne livserfaringer
kan komme godt til nytte dersom de er bearbeidet. I motsatt fall kan møteledernes egne
erfaringer få for stort fokus og bli projisert ut på omgivelsene. Da kan den utrygge situasjonen
forsterkes, og vi kan gjøre vondt verre. Som alle andre kan nettverksmøtelederne også bli
grepet av FRYKT. Dette er en følelse vi må anerkjenne. En erfaren nettverksmøteleder om
frykt: ”Det er en selvfølge å være redd. Men jeg rommer følelsen på en annen måte nå. For
meg er det ikke et mål å være fryktløs. Målet er å være denne følelsen bevisst. Det er umulig
å være fryktløs når jeg sitter i et rom med mye frykt.”
For å ivareta den åpne dialogen, bør møtelederne bidra til at deltakerne kan snakke om det
som ER, enten det handler om at noen snakker ”for mye”, at noen føler seg truet eller at
deltakere blir sinte, høyrøstet og anklager hverandre. Dette bør kunne bli temaer i møtet,
blant annet fordi det ofte kan være en speiling av virkeligheten og gir dermed muligheter til å
jobbe med de vanskelige tingene.
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”Det viktigste for meg som møteleder er å være årvåken og tilstede slik at
jeg har god plass i meg for å ta andre imot slik de er. Rent praktisk har jeg
lært meg å holde kontakt med min egen kropp ved å følge min pusterytme,
kjenne på når jeg blir anspent og slappe bevisst av igjen. Jeg kjenner bevisst
gulvet under fotsålene, særlig i starten forankrer jeg meg i meg selv og
omfavner mentalt alle i rommet. Det å jobbe som nettverksmøteleder er en
kontinuerlig utviklings- og frigjøringsprosess for meg, en mulighet til å vokse
som menneske.
Min oppgave er å møte de som er på et nettverksmøte på deres følelser. For
å kunne klare det, er det viktig å kjenne mine egne følelser, er i stand til å
være i dem og klare å dele hele paletten av følelser med andre. Jo mer plass
jeg har for andres følelser, jo lettere er det å slippe kontrollen. Jo mer tillit jeg
har til meg selv, jo lettere kan jeg stole på nettverket og andre. Og det er her
det er så herlig å være møteleder: Jeg slipper å måtte ta kontroll eller styring,
ingen gode råd skal gis, ingen ferdige løsninger skal presenteres, ingen andre
skal forandres. Forsøk på disse ting fører bare til å bli sliten, stresset og
kjenne seg utilstrekkelig.
Jaakko Seikkula sa en gang: ”Jeg har gitt opp det der med kontroll.” Og det
er akkurat dette som fungerer. Jo flere nettverksmøter en har vært med på
jo lettere blir det å overlate prosessen til nettverket og stole på det. Det er få
andre ting som er så meningsfullt som å oppleve hvordan en ny forandrende
kraft oppstår av å dele mange forskjellige perspektiver på et problem.
Hvordan alle blir løftet til å gi sitt beste, gleden over å ha vært med på det og
gleden over å oppleve at nettverksmøter fungerer, gir lyst til å fortsette!”
Meike Singhofen
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I mange sammenhenger kan det være en fordel at minst èn av møtelederne ikke kjenner til
hovedpersonen og nettverket sin situasjonen fra før. I mindre miljøer, i en kommune eller ved
et DPS, kan dette by på utfordringer. Det samme gjelder tilgangen på møteledere til enhver
tid. Derfor kan et samarbeid om møteledelse på tvers av kommunegrenser og tjenestenivå,
være å anbefale. Igjen en organisatorisk utfordring. For å sikre best mulig møteledelse, kan
det være å anbefale såkalt ”ferske” nettverksmøteledere å lede møtet sammen med en
erfaren møteleder.

Om å være i åpne dialoger i nettverksmøter
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
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Vær bevisst på at brukerstyring, relasjonsbygging og nettverksperspektivet er over
ordnete prinsipper
Skap trygghet og tillit, bruk gjerne litt tid til ’small-talk’ i starten, vær avslappet og ekte,
’se’ hver enkelt deltager
Åpne for at alle kan si noe i begynnelsen av nettverksmøtet, husk å respondere, etabler
en relasjon
Gå sakte fram og gi folk tilstrekkelig tid til å finne de rette ordene, det er viktig med
pauser, stillhet
La samtalen gå mellom møtedeltakere og vær tilbakeholdent med å ta ordet
Vis genuin interesse for hva hver enkelt sier, vær til stede i her og nå, bruk speiling og kort
parafrasering
Vær aksepterende, bekreftende, anerkjennende og støttende mer enn rosende
Følg alltid opp utsagnene til den som snakker, lytt på en aktiv men varsom måte
Vær dialogisk, bruk åpne spørsmål, la alle stemmer blir hørt, tål usikkerhet og uenighet,
inviter til nye perspektiver
Be deltakere om å respondere på hverandres utsagn, bidra til økt forståelse for hvordan
ens handlinger påvirker andre
Inviter deltakerne til å ta hverandres perspektiv og til å leve seg inn i hvordan den andre
har det
Vær spesielt oppmerksom på følelsesladete uttrykk, vær empatisk, vis medfølelse på en
tydelig måte
Vær inviterende, undrende og spørrende i dine svar, skap sammenheng ved å koble
utsagn, metaforer og følelser
Gjenta ordene til møtedeltakerne, følg nettverkets språk (”Hørte jeg riktig da jeg oppfattet
at du sa…?”)
Vær fleksibel og åpen, vær et medmenneske, ikke vær redd for å være personlig eller berørt

16.	 Åpne for refleksjoner rundt en ønsket framtid, vær kreativ, be om utdypning ift ønsker og
intensjoner, ivareta håp
17.	 Understrek autonomi, evne til selvbestemmelse og kontroll over eget liv, utforsk og støtt
personlige mål
18.	 Normaliser reaksjoner, anerkjenn atferd som mestring, undersøk mestringsrepetoir
19.	 Utforsk ambivalens, hjelp til med å avklare valgmuligheter og behov for støtte, kartlegg
veien mot en positiv endring
20.	 Fokuser på mestringstillit og indre motivasjon, finn fram til positive minner om mestring,
trygghet og glede
21.	 Hør på din egen (indre og ytre) stemme uten å miste fokus på de andres stemmer
22.	 Vær oppmerksom på kroppsspråk (ditt eget og andres) og den ikke-verbale interaksjonen
mellom deltakerne
23.	 Ikke avbryt når du opplever at noe viktig blir sagt, kom heller tilbake til det på et senere
tidspunkt når det passer
24.	 Vær åpen for at det snakkes om sorg, skam, skyld, sinne, frykt, savn og svik samt behovet
for tilgivelse og forsoning
25.	 Reflekter sammen med de andre medlemmene av teamet om hva dere har hørt, søk etter
nye innfallsvinkler
26.	 Tilby informasjon, del erfaringer («Har du lyst å høre litt mer om ...?»)
27.	 Anvend egen fagkompetanse med en likeverdig respekt for de andres kompetanse
28.	 Bruk ’jeg’-form, vær tydelig på at dine utsagn er basert på ditt perspektiv og ikke annet
enn et perspektiv blant mange
29.	 Vis en naturlig usikkerhet rundt egen forståelse (”Jeg vet ikke om jeg har forstått riktig,
var det slik at…?”)
30.	 Be om lov, vær ydmyk (”Kan jeg få lov å spørre om…?”, ”Er det ok for deg om vi…?”)
31.	 Be om hjelp, tilstreb gjensidighet (”Jeg tror jeg hørte deg si ’…’. Kan du hjelpe meg å forstå
hva det betyr for deg?”)
32.	 Handle i takt med, og med varhet for, de andres situasjon i et tempo som ivaretar deres
ønsker og behov
33.	 Husk at humor og latter også har sin plass i et nettverksmøte
34.	 Åpne for at hver enkelt kan si noe på slutten av nettverksmøtet
35.	 Vurder om det er behov for å avrunde møtet med konkrete oppsummeringer
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2.6. Oppstart av møtet
Innledningsvis er det naturlig at man håndhilser og utveksler navn, for deretter å snakke om
”vær og vind”. Typisk ”smalltalk” vil være en god start som også vil framheve betydningen
av at møtelederne kommer ut av den tradisjonelle profesjonelle rollen, over til å være
medmennesker.
Oppstarten er en viktig fase i et nettverksmøte og blir betegnet som gjenforeningsfasen.
Utfordringen er å oppnå en fellesskapsfølelse og en opplevelse av samhørighet mellom
nettverksmedlemmene. Det er ingen forhåndsreserverte plasser, men møtelederne prøver å
sette seg slik at de kan ha blikkontakt med hverandre og slik at de ser de andre i møtet. De bør
også ha et øye for at hovedpersonen har en støttespiller i nærheten av seg. Hovedpersonen
eller møteleder ønsker velkommen til nettverksmøtet. Møtelederne bør anerkjenne
hovedpersonen som tok utfordringen og valgte å invitere til nettverksmøte. Møtedeltakerne
bør berømmes for at de tok seg tid til å komme. Møtelederne bør si noe om møtets form,
og hva som er bakgrunnen for denne. Det er naturlig å komme inn på taushetsplikten og
avklare denne( kap. 2.6.1.) og at referatet som blir skrevet er hovedpersonen sitt, og at det er
vedkommende som avgjør hvem som evt skal ha en kopi. Det er viktig å påpeke betydningen
av at en og en snakker om gangen og at de andre lytter til det som blir sagt. ”Trolig har dere
opplevd samme episode på ulike måter, og det er ikke noe som er mer riktig eller galt enn noe
annet.” Forklar at det er vanlig at mange og sterke følelser kommer opp, og at det er bra. Det
er naturlig å snakke om tidsrammen for møtet, samtidig som man holder opp muligheten for
flere møter. Det er nødvendig å avklare roller og forventninger til møtelederne og informere
om at de ikke vil komme med svar, råd og løsninger, men ha som oppgave å lede dialogen og
sørge for at alle kommer til orde. Orientèr om at det ikke finnes noen saksliste utenom det
som evt stod i invitasjonen. ”Vi skal snakke om det som er viktig for dere!” Målet med dette er
å skape en form for forutsigbarhet i dette møtet som kan fortone seg nokså annerledes enn
det mange er vant til fra før.
En presentasjonsrunde etter at alle har satt seg markerer at alle har en plass i møtet. Noen
har kanskje gruet seg til møtet. Det å presentere seg innledningsvis kan skape trygghet. I
mange tilfeller vil det oppstå en spontan dialog i forbindelse med presentasjonsrunden. Hvis
ikke det skjer, kan man invitere hovedpersonen til å si noe om hva det er som gjør at han/hun
har valgt å invitere til dette møtet. Èn mulighet er å be om å få lov til å lese invitasjonen. Er
det fremdeles ingen som tar ordet, kan man gjerne tillate en god stund med stillhet slik at alle
får tid til å samle seg og tenke sine egne tanker over hva som er blitt sagt. La hovedperson
og det private nettverket få snakke først. Pass på at eventuelle fagpersoner i møtet ikke får
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større plass enn det private nettverket. De bør være sin rolle bevisst: Som en del av nettverket
og med en kompetanse som er likeverdig med den kompetansen de andre deltakerne i
nettverksmøtet har.

2.6.1. Taushetsplikt
Siden forholdene rundt taushetsplikten i nettverksmøter ofte er noe vi får spørsmål om, har
vi valgt å behandle dette spesielt. I sitt daglige virke, er alle som yter helse- og sosialfaglige
tjenester underlagt taushetsplikten. All hjelp som gis og mottas avhenger av tillitsforholdet
mellom de aktuelle parter.
Slik er det også i nettverksmøter. I nettverksmøter vil det være en forutsetning at deltakerne
kan snakke åpent om det de ønsker. Dette er et viktig prinsipp for den åpne dialogen. Samtidig
skal nettverksmøter være på hovedpersonens premisser og brukermedvirkningen er sentral.
Det er hovedpersonen som bestemmer hvem som skal inviteres til møtet og dermed også
hvem som skal få de opplysningene som måtte komme fram. Disse hensyn bør drøftes med
hovedpersonen i forkant av møtet i den grad det er mulig.
For at den åpne dialogen skal finne sted, vil det være nødvendig at hovedpersonen løser
fagpersonene fra den juridiske taushetsplikten, slik at alle kan snakke åpent i møtet. Om
nødvendig kan dette gjøres skriftlig. ”Når opplysninger gis etter samtykke fra den det gjelder,
er forutsetningen for taushetsplikten bortfalt. Hovedbegrunnelsen for taushetsplikten om at
de som opplysningene angår vanligvis ikke vil at de skal nå fram til andre, er da ikke lenger
tilstede” (KS, Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn-ungdomfamilier s.41)
Sendes det ut en invitasjon i forkant, kan det informeres om dette slik at alle er forberedt på
å kunne snakke åpent. Dersom det er forhold hovedpersonen ikke ønsker at skal snakkes om,
bør dette avklares på forhånd eller undervegs, selv om tanken er at ALT kan snakkes om i
nettverksmøter.
Etter møtet, vil taushetsplikten gjelde som ellers, og det er kun etter avtale med hovedpersonen
at forhold kan bringes videre. Et annet spørsmål er hvordan informasjonen blir håndtert av
det private nettverket i etterkant av møtet, da disse personene ikke er bundet av juridisk
taushetsplikt.
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Her har vi erfaring med at det kan være lurt å informere om den moralske taushetsplikten
deltakerne har overfor hverandre og avtale at det som blir sagt og gjort i møtet, forblir i møtet
dersom noe annet ikke er avtalt. Dette oppleves som regel ikke som noe problem, men det
kan være en idè å lage et skjema der alle i møtet skriver under på taushetsløfte.

2.7. Nettverksmøtespiralen
En kan se prosessen i nettverksmøtet som en spiral, der deltakerne i møtet går gjennom en
rekke faser, og at gruppa går gjennom en prosess som gjentar seg (Fyrand 2005). Kunnskap
om nettverksmøtespiralen kan gjøre det enklere å forstå prosessene i møtet. Spiralen er en
veldig forenklet modell og først og fremst en påminnelse om at endring ikke alltid er rett fram,
men ofte en langvarig prosess. Det er normalt, og kanskje til og med nødvendig, med faser
preget av både konflikt, utmattelse og til og med ”urealistisk” optimisme.

A. Gjenforeningsfasen / retribalisering:
Starter i det øyeblikket nettverksmøtedeltakerne får invitasjonen. Den fortsetter til møtet er
etablert, med litt ”smalltalk”, til kaffen er servert og alle har fått presentert seg.
Oppgave til møtelederne: involvere, verdsette, bidra til å etablere en trygg ”vi-følelse”.
”Så fint at vi kunne møtes i dag!”
Det kan variere hvor lang tid det er nødvendig å bruke i denne fasen. Men det kan være nyttig
å tenke på at dette kanskje kan være første gangen en familie er samlet på denne måten, og
at DET i seg selv er en nyttig erfaring. Det vil oftest være en glidende overgang til det vi kaller
polariseringsfasen.

B. Polariseringsfasen:
Møtedeltakerne kommer med ulike oppfatninger av problemet, velger side, utfordrer og
klandrer hverandre.
Oppgave til møtelederne: vise aksept for alle synspunkter, hjelpe de ulike personene til å
formidle sine unike opplevelser, bekrefte de ulike historiene.
”Du tenker på det på den måten, mens du tenker på det på en annen måte…”
”Hvordan opplever du dette?”
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For at møtedeltakerne skal fortsette å snakke og for å få dem til å si enda litt mer om det de
er opptatt av, kan møtelederne gjerne gjenta det siste ordet som ble sagt.
”Alt er så håpløst!”
”Håpløst…?”
Med et utgangspunkt og en tanke om at alle nettverksmøtedeltakerne tenker og opplever ting
ulikt, kan det være nyttig å tenke på denne fasen som den viktigste. Det kan også være nyttig å
tenke på at i noen møter kommer vi ikke lenger enn til denne fasen, og at det er helt okay.
I følge Jaakko Seikkula, har vi som møteledere ikke gjort jobben vår dersom vi ikke får fram
polarisering i møtet. Det at mennesker tenker og oppfatter ting ulikt, kan være årsaken til at
vi sitter der! Det fortelles fra en sykehusavdeling der de implementerer nettverksmøter på
ROP-seksjonen: ”Vi ser at de pårørende ofte har en god forklaring på hvordan rusproblemet
skal løses: ”Du må slutte å ruse deg!” Pasienten sitter på klagebenken. Det er ingen nyanser.
De pårørende har behov for å si det og få ut sine frustrasjoner. Etter flere møter får nettverket
en forståelse av at dette ikke er så enkelt. De får en helt annen og ny forståelse. Samarbeidet
kan starte!”

C. Mobiliseringsfasen:
Motivasjon for å finne løsninger øker og mange forslag kommer fram.
Oppgave til møtelederne: åpne for mange forslag, la alle bidra med løsninger, få til en
refleksjon over de praktiske fordelene og ulempene med de ulike forslag.
”Så fint at dere ser løsninger! ”
”Nå har vi hørt hva du, NN.. tenker kan være bra, og hvilke tanker har du, NN..?”

D. Depresjonsfasen:
Her går møtedeltakerne inn i en krisetilstand når de ser kompleksiteten i problemet; motstand,
vansker og håpløshet kommer fram. Det er viktig at nettverket får anledning til å være i denne
fasen fordi den kan være avgjørende ift en erkjennelse av en kollektiv, gjensidig sårbarhet og
et felles ansvar.
Oppgave til møtelederne: tåle den uløste situasjonen, normalisere opplevelsen av
oppgitthet i en slik situasjon, være en ”container” for andres frustrasjoner, dele følelsen av
maktesløshet og gi nettverket tid til å ”være i det”.
”Jeg kan forstå at du opplever dette som veldig tungt…”
”Du føler deg ensom, sier du…”
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E. Gjennombruddsfasen:
Etter en tung fase med vansker med å se annet enn hindringer, kommer forslag til løsninger.
Det kan være forslag som har kommet før, eller det kan være nye forslag. Ofte vil løsninger
være mer bearbeidet og sammensatte enn i mobiliseringsfasen, men det kan fremdeles være
mye som er uløst. Det vil ofte være større aksept for at ”vi får ikke løst alt i dag”.
Oppgave til møtelederne: være anerkjennende i forhold til de utfordringer nettverket står
overfor, bidra til drøfting av de forslagene nettverket kommer med i forhold til den praktiske
organisering og ansvarsfordeling, minne nettverket om framskrittet de har gjort.
”Det dere har gjort i dag, er en stor og viktig jobb. Vi kan ikke forvente at en situasjon som har
bygd seg opp over lang tid, kan løses i løpet av ett møte. Men jeg opplever at dere er godt i
gang”.

F. Gledesfasen:
Nettverket opplever at løsningene som er kommet fram virker hensiktsmessige. Det oppstår
et fornyet håp og en tro på en positiv framtid. Reaksjonene kan være nokså ulike og noen vil
kunne være helt utmattet av lettelse, mens andre vil være ivrige etter å komme i gang. Nokså
ofte ser vi gledestårer over at alt strevet har vært til nytte.
Oppgave til møtelederne: la nettverket glede seg over egen innsats, bidra til at nettverket
anerkjenner hverandres bidrag, være bekreftende i forhold til håpet som har oppstått.
”Det er fint å oppleve hvor mye dere engasjerer dere i situasjonen og viser hvor betydningsfulle
dere er for hverandre”.
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2.8. Avslutning/oppsummering av møtet
Av respekt for andres tid, samt at nettverksmøter ofte er følelsesmessig krevende, er det
bedre å avtale nytt møte enn å holde for lange møter. En tidsramme på ca. to timer kan være
å anbefale. Jo flere møtedeltakere, jo lengre tid må det beregnes til avslutningen som fort kan
ta opp i mot en halv time. En god ting kan være å ta en runde der hver og en får muligheten
til å fortelle om hvordan de har opplevd møtet og om det er noe de fortsatt ikke har fått sagt.
Som ellers i møtet, er det på denne runden viktig at alle får snakket seg ferdig. Av og til kan
det komme opp ting som de ikke har hatt mot til å si noe om tidligere. Det kan være viktig at
dette blir rommet, både i forhold til tid og tema. Dersom dette ikke er mulig innenfor tiden som
er berammet, bør det avtales at det aktuelle tema blir tatt opp igjen på neste møte, dersom
det da fortsatt er behov for det. Noen ganger kan det være nok at det ”ble meldt opp”, og det
vil så kunne bli behandlet mellom møtene.
Det har blitt beskrevet både gode nettverksmøter og møter som ikke har vært gode. Ut fra
hvilke kriterier, er noe uklart. Det som imidlertid synes klart, er at nettverksmøter setter i gang
prosesser vi ellers trolig ikke ville sett. Og dette må vi ta høyde for og være ydmyke i forhold
til! Det vil derfor være nødvendig i en avslutningsrunde, evt. etter møtet, å sjekke ut hvordan
deltakerne har det. Kan det være et behov for oppfølging i etterkant, enten i form av at man
utveksler telefonnummer med mulighet for å ringe til hverandre, eller at man avtaler annen
form for kontakt og oppfølging. Vi må sørge for at de som måtte trenge det, får det. Det
trenger nødvendigvis ikke være av en fagperson.
I noen tilfeller kan det være behov for å utarbeide en kriseplan, og i så fall vil nettverksmøte
være en idèell arena for det. Tilbakemeldinger i forhold til møteformen, kan med fordel
innhentes via enkle evalueringsskjemaer som man ber møtedeltakerne fylle ut i etterkant av
møtet (vedlegg: Skjema for KOR).
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Fra en avslutningsrunde:
”Jeg føler meg utrolig lettet. Jeg har fått veldig mye ut av dette. Vi har
kommet mye lenger i forhold til å snakke om ting. Alt trenger ikke ha et
svar. Det er bare godt å få luftet ting. Nå slapper jeg mye mer av når vi er
sammen, og jeg synes det er godt å komme hit!”
“Jeg har hatt stor nytte av det selv. Jeg har fått sluppet litt damp.”
”Jeg trodde det hadde klikket totalt for mamma da hun ville ha et slikt møte.
Jeg tenkte at nå nærmer det seg slutten. Men jeg følte meg 300 kg lettere
etter første møtet! Det har vært kjempebra på alle vis!”
Marianne: ”Jeg har forandret meg en del. Jeg vet ikke når ting begynte og
sluttet. Før tenkte jeg veldig mye og låg mye søvnløs. Jeg skjønte at jeg ikke
kunne gjøre noe. At jeg måtte leve mitt eget liv. Det var som et mareritt i
våken tilstand. Jeg har aldri greid å slippe så mye som etter nettverksmøtene.
Det er trist, men helt nødvendig. Jeg lever med det på en annen måte nå…
Jeg er mest av alt takknemlig for at vi kunne møtes på denne måten, og at vi
kan få en så god erfaring med å snakke sammen om ting som er vanskelig å
ta opp. Jeg er forundret over at jeg har klart å gi slipp på mine bekymringer,
i alle fall på den ødeleggende måten. Jeg kutter ut tankene så godt jeg kan,
men synes det er trist å miste den kontakten jeg hadde til et av mine barn.
Trodde ikke at det ville være mulig å leve med det før nettverksmøtene. I
nettverksmøtene fikk jeg den støtten jeg trengte til dette. Møtene har hjulpet
meg til at jeg nå kan leve med det.”
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Så kan det være viktig å minne seg selv om prosessen, og at det skjer mye mellom møtene.
Dette er gjerne noe vi som møteledere og fagpersoner ikke er en del av. Ved neste møte kan
det derfor være viktig at vi som har disse rollene, tar høyde for det, og møter nettverket der
de er da. Avslutningsvis kan man minne om referatet og opplyse om hvem som vil få tilsendt
kopi og når. Når møtet er slutt, bør møtelederne og de andre fagpersonene være de første
som går. Det private nettverket har ofte mye å snakke om, og det bør de få anledning til
som en viktig del av prosessen. Etter møtet oppsummerer møtelederne prosessen i møtet og
samarbeidet seg imellom, og gjennomgår eventuelle evalueringsskjemaer.
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2.9. Barn i nettverksmøte
“Barn er en del av familien som har utfordringer,
enten utfordringen er egnet for ungen eller ikke.”
- Marit Sundvold Brustad

Nettverksperspektivet kan hjelpe oss til å tenke mer på hvilke forhold barn lever under.
Det kan hjelpe oss til å huske på hvordan hjemmesituasjonen kan påvirke skole/arbeid og
omvendt. Det skjer ikke så sjelden at et barn blir symptombæreren for en familie eller et helt
nettverk som sliter (Helsedirektoratet 2010a). Derfor kan det tjene både barnet, familien
og skolen å kartlegge nettverket først, før barnet eventuelt utredes. Det kan være en stor
påkjenning for et barn å være den det er noe ”galt” med.

”Line som gikk i tredje klasse, hadde store problemer med å roe seg og
konsentrere seg i timene. Det hadde gått så langt at hun hadde vært til
utredning, men ingen ting tydet på at hun led av noe som helst. Likevel
ble det ikke lettere for Line å fungere på skolen. Derfor ble hun henvist til
utredning på nytt. Line pendler mellom foreldrene, fordi de har delt omsorg
for henne. På foreldresamtalen møtte læreren et foreldrepar som ikke kunne
snakke sammen uten å krangle.
De virket grunnleggende uenige i det meste og ikke minst i oppdragelsen av
Line…”

(Berit Øygard m.fl. Foreldresamtaler – Veileder basert på åpen dialog, eksamensprosjekt vid.
Utd. i nettverksmøte og relasjonskomp. Valdres/HIG 2011)
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Ofte prøver de voksne å beskytte barn mot vonde sannheter og unngår å være åpne i samtaler.
Det er ikke alltid lett å finne ut av om deltakelse i nettverksmøter er en for stor påkjenning for
barn. Barn har et stort behov for å få vite hva som foregår, og det er viktig at barna kjenner
ansiktene og vet hvilket nettverk foreldrene har. Det kan skape mer frykt og usikkerhet å ikke
være med på nettverksmøter. Fantasien kan være verre enn virkeligheten. I samtaler med de
voksne, er det alltid lurt å ha nettverksperspektivet i bakhodet. Foreldre har ofte tanker om at
barna ikke har oppfattet eller fått med seg ting som har skjedd.
”Hvor var barna da dette skjedde?”
”Nei, de merket ingen ting!”
”Nei vel, men hvor var de?” osv.

Erfaringer har vist at barn har kommet med viktige innspill på tema som ellers ikke hadde
kommet opp dersom ikke barna hadde vært der: ”Da vi var i ferd med å avslutte møtet, kom
datteren hjem fra skolen. Hun krøp redd opp i fanget til sin mor. På spørsmål om hvordan hun
hadde det, sa hun: ”Jeg har det bra når pappa ikke er sint!””

”Jeg bruker det jeg ser i møtet, og reflekterer litt rundt det.
Skjer dette ellers også? Når det ikke er noen andre tilstede, hvor høy er
terskelen da? Det er viktig å ikke ”feie ting under teppet”, men heller ta tak i
det som skjer å løfte det opp til å bli temaer i møtet”
(erfaren nettverksmøteleder med fokus på barn).

Det kan være tøft for møteledere og andre fagpersoner å se at barn har det vanskelig, og
det kan derfor være fort å gå i grøfta der vi blir med på å bagatellisere og fornekte barnas
opplevelser. Vi kan lettere identifisere oss med foreldrene enn med barna, fordi mange av oss
er foreldre selv. Barn som lever under vanskelige forhold, kan ofte framstå som det vi kaller
”veslevoksne”. Det kan oppfattes som morsomt, og de kan fort bli latterliggjort. Her som ellers
i nettverksmøter, blir det viktig å finne balansen mellom alvor og humor, og ta fatt i utsagnet
fra barnet igjen: ”Kan det være noe i det hun(barnet) sier?”
Emilie Kinge skriver om utfordringer og muligheter i samtaler med barn, og mange av hennes
erfaringer kan overføres til andre samtaler; ”Ofte har vi så mye som skal gjøres, læres bort,
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formidles, og forklares at vi glemmer å høre etter. Samtalen er ofte styrt av oss, og barnet vil
bruke mye av sin oppmerksomhet på å tilfredsstille våre forventninger. Vi glemmer å åpne
opp for dialogen og samværet, vi glemmer å være sensitive til barnets behov og vi glemmer
ofte å være til stede med oss selv” (Kinge 2009, s. 32).
I forkant av et nettverksmøte der barn skal delta, kan det være en fordel å ta en prat med
foreldrene og forberede dem på at barnet kan komme til ”å plumpe ut med ting”. Hvis det har
skjedd noe hjemme, bør foreldrene fortelle om det først og si ”unnskyld”, istedenfor å spørre
barnet. Det er viktig å informere både foreldrene og andre i nettverksmøtet om at barnet har
både tale- og tierett. Hvis noen likevel spør barnet: ”Ja, men du da Per, hva mener du?”, bør
møteleder ta dette direkte spørsmålet bort fra barnet. Rollen som barnets støtteperson er
svært viktig!
Den som blir utpekt til å være barnets støtteperson i nettverksmøtet, må informeres grundig
på forhånd om at vedkommendes oppgave handler om å være 100% lojal overfor barnet og
ikke bli fristet til flytte fokus over på foreldrene eller andre i møtet. Denne tilliten og tryggheten
anses som helt avgjørende for at barn skal kunne delta på sine premisser. Denne oppgaven
må kun pålegges voksne, og kan egentlig være hvem som helst. Ofte er det miljøarbeider ved
skolen, helsesøster eller andre som kjenner barnet og som kan formidle barnets perspektiv.
I starten av et nettverksmøte kan det være nyttig å gjøre klart at alt er lov utenom vold. Vi
kan fortelle at vi har erfaringer med og er vant til at følelsene blir så sterke og ekte at snørr og
tårer gjerne kommer. Vi kan fortelle at dette ikke betyr at folk er ustabile slik det fra gammelt
av ofte ble tolket. Dette er en viktig avklaring tidlig i møtet, for å hindre at møtet oppfattes
som mislykket. I forhold til barn anser vi dette som spesielt viktig, fordi de fort kan bli flaue og
få behov for å trøste.
I krisesituasjoner der nettverksmøtet etableres raskt, er det ikke alltid like lett å få med definerte
støttepersoner. Da er det trolig bedre å improvisere enn å la barna utebli. ”Jeg ser hvem som
er der. Hvis ingen kan være støtteperson for barnet, må jeg som møteleder være det. Dersom
man ikke får til optimale forhold, må man alltid vurdere hva som er det best mulige. Det er et
paradoks at barn er store nok til å ha opplevd krisa, men for små til at den blir snakket om”
(møteleder). Etter vår erfaring vil det i de fleste tilfeller skje en naturlig reguleringsprosess der
de voksne tar hensyn til at det deltar barn i nettverksmøter og tilpasser sine delinger. Dersom
ikke denne reguleringsprosessen skjer, så er det en viktig observasjon.
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Marit sliter med psykiske problemer og har vært medikamentavhengig i
mange år. Hun holder sine problemer så godt som mulig skjult overfor sin
11 år gamle datter Anne. Nylig har hun forsøkt å ta livet sitt. Hennes datter
varslet politiet da hun fant moren livløs i sengen. Marit får hjelp av psykisk
helsetjeneste i sin kommune etter selvmordsforsøket sitt. Blant annet blir det
tatt initiativ til nettverksmøter. Moren ønsker til å begynne med at datteren
ikke deltar, for å skåne henne mot at hun prøvde å ta livet sitt. Etter noen
samtaler går hun med på at Anne blir med. På nettverksmøtene kommer
det fram at Anne har passet på moren sin i mange år. Ansvaret var tungt
å bære alene. Hun har soverom ved siden av morens og har hørt hvordan
moren trykker ut tablettene av blisterpakningen hver kveld. Den natta
moren forsøkte å ta selvmord, hørte hun at moren trykket ut mange flere
piller enn vanlig og var livredd. Hun blir utrolig lettet da hun ser og hører på
nettverksmøtene at moren får hjelp og hvem det er som hjelper. Hun trenger
ikke lenger å skjule sannheten og bære ansvaret hun har følt helt alene.

Barn kan lett ta på seg ansvaret for at foreldrene eller andre sliter, hvis de ikke får hjelp og
blir avlastet. Det hjelper ikke bare å si ”Dette har ikke du ansvaret for”. Ansvaret tynger så
lenge barnet ikke føler seg avlastet, og det er viktig med konkrete tiltak som avlaster barnet.
Det kan være lurt å sjekke ut med barnet om han/hun opplever det trygt nok å reise på
speideren, evt. hva som skal til for at det skal bli det.

”Far gikk til samtaler ved DPS’et. Den 14 år gamle datteren ba en dag om å
få bli med til samtalen. Hun fortalte der om foreldrenes samlivsproblemer,
og sa at valget for dem stod mellom å ha nettverksmøte eller at hun flyttet
i fosterhjem. Hun var klar på at hun ikke orket å ha det slik lenger. Det ble
invitert til nettverksmøte, og jenta fikk helsesøster som støtteperson. Hun
fikk sagt hvordan hun hadde det, men var klar på at det var foreldrene som
hadde problemer og at de måtte få snakke sammen. Hun sa at hun ville være
i huset under møtet, men mest på rommet sitt”.
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Kanskje spesielt når det gjelder barn, kan det være nyttig å ha fleksible ordninger/løsninger i
forhold til deltakelse i møtet. I noen tilfeller kan det være riktig at sønnen på 12 får sitte med
PC’en på fanget, fordi dette kan hjelpe han til å føle seg tryggere i situasjonen. Det kan være
godt og bra for barn å ha noe å gjemme seg litt bak eller sette fokus på. Kjæledyret i familien
eller evt andre kosedyr, bør slik sett ønskes velkommen i møtet. Man kan også tenke seg at en
liten avstikker på do eller annet, er kjærkomment, og at møteleder bør si at det er OK.

”Da det var møte hjemme hos familien Pedersen og tema om mobbing på
skolen ble brakt på banen, hadde ikke Elin lyst til å være med. Hun fikk tilbud
om å sitte i naborommet mens mor og de andre snakket om en mobbesak
i hennes klasse, der Elin selv var ganske utsatt. Hun hørte hva de andre sa,
men slapp å bli utsatt for spørsmål rundt det. Etterpå kom hun tuslende
inn i stua og satte seg sammen med de andre og fortsatte. Hun ble ønsket
velkommen tilbake og ble spurt om hun hadde hørt hva vi hadde sagt, og det
hadde hun.”

Noen barn kan si at de ikke har lyst…. En erfaren møteleder sier hun har god erfaring med
at foreldre likevel motiverer barna til å bli med, for at de skal få nødvendig informasjon
og oversikt. Og for å gi dem ”velsignelse” til å snakke med en støtteperson, for eksempel
helsesøster.
Når foreldrene har nok med seg selv og ikke så godt kan fungere som foreldre, er det nyttig
å ha fokus på resiliente faktorer for barna sin del. At de får fortsette å være friske, selv om
foreldrene har sine problemer.
”Hvorfor har Ola sluttet med fotball?”
”Nei, han synes ikke noe om det lenger…”
”Å…?”
På denne måten kan vi få informasjon om at far ikke kan kjøre på fotballtrening, fordi han
ikke er edru. Det er voksne som avslører det, og man kan finne løsninger, slik at barnet kan
fortsette å delta på aktiviteter.
Når barn får oppfølging etter nettverksmøter, er det viktig at det blir gitt riktig informasjon

58

til dem som skal følge dem opp, slik at de får den oppfølgingen de trenger. Det er nyttig å
vite at barn stort sett ikke avslører noe av seg selv, fordi deres lojalitet som regel ligger hos
foreldrene.
Barn trenger foreldrenes velsignelse til at de kan snakke åpent med noen om sine problemer,
og at denne blir gitt dem muntlig og ektefølt. Det beste er om støtteperson også hører dette.

Da vi møtte Tore første gang, var han veldig langt nede.
Han hadde ingen jobb, ikke noe egnet sted å bo og mange måneder bak seg
med mye angst, lite søvn og mye rusing. Tore var ca. 40 år, hadde slitt hele
livet med konsentrasjonsvansker og hadde hatt problem med å roe seg. Han
var skilt, og hadde to tenåringsbarn. Han hadde lenge vært ustabil i jobb.
Ganske fort kom det fram at Tore hadde lyst å gjøre noe med hans forhold
til barna. Det ble derfor et møte mellom han, mor til barna og hennes nye
mann. De ble enige om at Tore ikke skulle ha barna framover, siden han var
så ustabil. De ble også enige om å ha møte med barna om ikke så lenge.
Det tok litt tid før vi fant det rette tidspunktet, fordi vi som møteledere ønsket
at miljøarbeideren på skolen skulle være med. Vi hadde fått vite at den
yngste av de to barna hadde en del kontakt med henne. Møtet ble lagt til kl.
1800 på ettermiddagen, og de ønsket å møtes på ”nøytral” grunn, altså ikke
hjemme hos noen av dem, men i et av kommunens lokaler.
Vi lot den yngste av barna, som alle var mest bekymra for, få starte. Han
og miljøarbeideren hadde forberedt seg på hva som var viktig for han å få
sagt. Miljøarbeideren hadde fått beskjed om å være støtteperson for gutten
og hjelpe ham hvis han kom i en situasjon der han ikke kom videre. Det viste
seg at denne gutten kunne snakke for seg selv. Gutten hadde mye omsorg i
seg, og det viste seg at han hadde tatt på seg ansvaret for at alle skulle ha
det bra. Han fortalte en sår historie om hvordan han sjekket ut dette hver
dag, og hvor sliten han var av det. Han fortalte at han ringte sin far hver dag
for å passe på han. Han fortalte også at han var svært glad i sin far, og at
de to hadde en spesiell kontakt. Stemningen mellom Tore og mor til barna
virket spent. På et tidspunkt begynte de å skjelle hverandre ut og beskyldte
59

hverandre for ting som hadde skjedd mens de enda var sammen. Det var
tydelig at barna, og særlig den yngste, synes dette var ubehagelig. Da valgte
jeg som møteleder å kommentere det jeg observerte: ”Det som skjer nå,
høres viktig ut. Men jeg lurer på hvordan det for barna å sitte og høre på det.
Hvordan gjør vi det nå?”
Da skjedde det at familien organiserte dette selv! De mente det var så viktig
at Tore og ekskona fikk snakket sammen, at det ikke burde vente. Den nye
mannen tok med seg barna og miljøarbeideren fra skolen ut og spurte om vi
som møteledere kunne være igjen hos Tore og ekskona slik at de fikk snakket
om det de trengte. Vi kunne si ja, for vi visste at barna ble godt ivaretatt av
de to andre voksne. Alle trodde det kom til å bli høy temperatur og høylytt
ordveksling mellom dem…
Slik ble det ikke. Samtalen mellom disse to gikk rolig for seg. De snakket hver
sin gang, mens den andre lyttet og kommenterte det den andre hadde sagt:
”Så bra at du forteller meg dette!” ”Jeg visste ikke at du tenkte slik om det.”
De kom stadig tilbake til at de ikke hadde hørt den andre hadde sagt tingene
på den måten før, og at mange ting ble satt i et nytt lys for dem begge. Slik
fikk de snakket seg gjennom mange vonde ting i deres samliv. Mye handlet
om fravær, festing, uteliv og ansvarsfraskrivelse fra Tore sin side.
Etter en times tid, sa mor til barna at hun syntes vi kunne invitere
de andre inn igjen og avslutte sammen. I løpet av møtet hadde ansiktet
hennes forandret seg fra å være stramt og drivende hvitt til avslappet,
smilende og med litt farge i kinnene. Det så ut til at en stor bør var tatt fra
hennes skuldre. De andre kom inn igjen og var svært spente på hvordan det
hadde gått. Som møteledere ble det vår oppgave å fortelle om samtalen,
om hvordan foreldrene hadde snakket sammen og at de hadde fått drøftet
mange ting som var viktige for dem. Etter hvert tok de over selv og supplerte
med det de syntes var viktig å referere fra samtalen og bekreftet at det
hadde vært bra for dem. Her får barna tilbake oversikten. Lettelsen var til
å ta og føle på. Spenningen som hadde vært der, var borte. Både den nye
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mannen og barna sa det var så godt å vite at foreldrene hadde fått snakket
sammen og at de ikke bare hadde kranglet. Vi skiltes kl. 2100 denne kvelden.
Men Tore kom til å ha flere møter, både med og uten barna og med andre
deltagere enn denne kvelden.

2.10. Reflekterende prosesser i
nettverksmøtet

”… lyt til hvad de virkelig siger, ... at det de siger, er
invitation til hvad man kan tale om.”
– Andersen 2006, s. 96

“Refleksjon…involverer mye mer enn å avgjøre hvem som
snakker med hvem mens hvem lytter. Det er fundert på en standard
for relasjoner som antyder at hvordan vi tenker og hvordan
vi snakker med/om personer, gjør en forskjell.”
– Pare 1999, s. 30
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Nettverksmøtelederne blir som andre deltakere berørt av det de hører, de kan få tanker og
følelser, ideer og spørsmål kan dukke opp. Disse kan bli reflektert tilbake til møtedeltakere
i en kort, ”lukket” samtale mellom de to. Når deres indre dialoger blir delt med alle som er
til stede, kan de tilføre møtet nye perspektiver som fører til ny forståelse, større aksept og
anerkjennelse for dem som lytter (Eliassen & Seikkula 2006; Anderson & Jensen 2008;
Gjertzen 2011). Refleksjoner i ODIN praktiseres ved at møtelederne gjentar og setter sammen
det de tror er av størst betydning for hovedpersonen og nettverket. Det er ofte best å
fortelle litt om hvordan en reflekterende samtale fungerer og at møtelederne spør om lov
før de begynner. Under refleksjonen henvender de seg direkte til hverandre, slik at de andre
deltakerne i møtet bare kan lytte. Etter refleksjonen står nettverksmøtedeltakerne fritt til å
respondere på refleksjonen eller ikke.

”De har alle opplevd å ha blitt forsømt i barndommen.
Moren Kari stilte ikke opp for dem og var lite til stede. Barna ble avstraffet
når de ikke oppførte seg, det var ofte lite mat i huset, barna ble sjelden
eller aldri bekreftet av sin mor. Det ble forventet at de skulle klare seg selv
og fikk lite hjelp. Den av hennes døtre som har invitert til nettverksmøtet,
Tea, er svært pliktoppfyllende og ansvarsbevisst overfor sine barn. Hun
engasjerer seg på deres vegne, viser dem at hun er glad i dem, stiller opp for
dem og hjelper dem. På møtet var motsetningene mellom hvordan moren
hennes hadde oppdratt henne og hvordan Tea selv oppdrar sine unger blitt
fremhevet en god stund. Det blir mer og mer vanskelig for Kari å få så mye
kritikk. Nettverksmøtelederne velger å reflektere seg imellom for å løse opp i
en situasjon som virker låst. En av nettverksmøtelederne spør: ”
Er det i orden når jeg tenker litt høyt sammen med min kollega etter å ha
lyttet til dere den siste tiden? Dere kan lytte om dere vil og når dere har
lyst å si noe etter at vi er ferdig, kan dere gjøre det.” Forsamlingen nikker
bekreftende. Etter en kort dialog mellom nettverksmøtelederne, sier den ene
av dem: ”Jeg hører tross alle ulikheter i måten å oppdra sine barn på at Kari
og Tea har mye felles. Bekymringene for sine barn og følelsen
av å ikke strekke til. Dårlig samvittighet for å ikke klare
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å være den moren de ønsker å være. Begge ønsker det aller
beste for sine barn.”
”Etter denne refleksjonen dreier samtalen seg over fra kritikk mot
Kari til å se mer på hvor vanskelig det kan være å være foreldre. Tea åpner
for sine bekymringer for sine egne barn. Hun innrømmer at hun en gang
har fiket i sinne til et av sine barn og hvor vondt det hadde vært for begge.
Kari forteller hvor mye hun har strevd for å forsørge familien og at hun ofte
gikk med på samboerens krav om å dra ut om kvelden i et forsøk å unngå
krangling og drikking hjemme. Barna får en ny forståelse for hvor vanskelig
deres mor har hatt det og at hun gjorde så godt hun kunne. Bitterheten går
over i forståelse. Kari slipper å forsvare seg og kan vise hvor hjelpeløs hun
har følt seg, hvor glad hun er i sine barn og at hun i dag har mer innsikt
slik at hun vil gjøre mye annerledes”.

I boka ”Reflekterende prosesser i praksis” har forfatterne Eliassen og Seikkula gitt et viktig
bidrag til teori om reflekterende prosesser. Tom Andersen er opphavsmannen til begrepet
reflekterende prosesser og som defineres slik i boka: ”Prinsippet er enkelt. Når det lyttende
teamet mottar den fortellingen familien ønsker at de skal høre, blir teamet vanligvis berørt
av historien. Det som skjer med dem når de blir beveget, for eksempel ved at de får en ide, et
spørsmål eller en følelse, blir gitt tilbake til familien. Fortellingen berørte lytteren, og lytteren
returnerer hva som skjedde med ham eller henne” (Eliassen & Seikkula, 2006, s. 15). Når en
reflekterer, snakker en høyt sammen om sine opplevelser av det som har skjedd i møtet. På
denne måten får møtedeltakerne mulighet til å veksle mellom å være aktiv og å lytte, en
bevegelse mellom ytre og indre dialoger.
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2.11. Dokumentasjon
Som med alt annet i ODIN er brukerstyring det overordnete prinsippet og det er hovedpersonen
som avgjør hvordan møtene skal dokumenteres. Samtidig skal vi prøve å finne fram til en
form for dokumentasjon som er dialogisk i den forstand at den er åpen, ekte og preget av
omsorg og varme. Invitasjonen som ofte blir sendt ut i forbindelse med det første planlagte
møte er et eksempel på slik dokumentasjon. En mye brukt metode er at en av møtelederne
fyller ut referatskjema undervegs i møtet. Dette blir da et prosessreferat som skrives der og
da, og det blir mindre opp til referenten hva/hvordan han/hun opplevde og husker det som
hendte i ettertid. Direkte sitater har vært mye brukt i slike referater. En annen mulighet er at
referatet kan utformes som et brev til f. eks. nettverket (Lundby 1998, 2009), gjerne sammen
med hovedpersonen. Slik ”kollaborativ dokumentasjon” eller fellesutgivelse, (Kaufman 2012;
Stanhope m.fl. 2013) er en viktig form for brukerstyring. Uansett hva man velger, bør det
utvises varsomhet med å sende referat til alle deltakere av et nettverksmøte for å unngå at
sensitiv informasjon kommer på avveie. Èn mulighet kan være å lese referatet eller brevet på
neste nettverksmøte.

2.12. Utarbeidelse av individuell plan i
nettverksmøter
Hvis hovedpersonen har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har vedkommende
rett til en individuell plan. I evaluering av Tillitspersonforsøket (Helsedirektoratet 2011b;
Rambøll 2011a) kom det fram at den vanlige malen for IP er vanskelig å ta i bruk da den ofte
er altfor omfattende og krevende å utarbeide. Et godt skrevet brev eller et prosessreferat,
kan være starten på en plan som er både enkel og motiverende. Et referat skrevet som et
brev er også ofte mer basert på styrker og håp, samt at det som skrives blir mer personlig,
anerkjennende og åpent (Fox 2003; Moules 2009; Pyle 2009; Rodgers 2009). I de
tilfeller hvor en IP skal utarbeides, har vi god erfaring med en brukerstyrt planprosess, der
IP utarbeides i nettverksmøte som et samarbeid mellom hovedpersonen, nettverket og
naturlige samarbeidspartnere i hjelpeapparatet. Her møtes alle involverte aktører. Alle ser
og hører målene som blir satt opp, og alle får muligheten til å bidra inn. En individuell plan
ser ofte svært annerledes ut, og vil være mer treffsikker, der berørte og andre viktige aktører
rundt hovedpersonen har deltatt, kontra der hovedpersonen og koordinator har utarbeidet
planen alene. Ofte når individuell plan skal utarbeides, er det gjerne mange aktører på banen.

64

Her kan ”foregripende dialog” (jfr. Seikkula & Arnkil 2007) om samhandling, være et aktuelt
hjelpemiddel i forhold til å fordele oppgaver og ansvar.

2.13. ODIN i ulike kulturelle kontekster
Å arbeide i en kulturell kontekst som ikke er ens egen, krever en spesiell form for ydmykhet,
sensitivitet og åpenhet. Det kan også tenkes at en viss generell kunnskap om den kulturen
man skal jobbe i, er nødvendig, på lik linje med at det kan være nødvendig med en viss generell
kunnskap om ulike diagnoser. Det kan være nyttig å være seg bevisst at det i noen kulturer
eller livssyn, kan være helt unaturlig, kanskje bortimot forbudt, å snakke åpent om tanker
og følelser. Det er påfallende at arbeid i slike flerkulturelle kontekster har bidratt til utvikling
av modell, ‘Multicultural Counseling’ (MC), som har mye til felles med ODIN; “I contrast til
standard psykoterapi og rådgivningspraksis, kan MC-veiledere I stor grad “avsløre” seg selv,
vise seg som en person mer enn en profesjonell, gi råd når klienten ber om det, ta imot små
gaver, sosialisere med klienten utenom veiledningssituasjonen, aktivt engasjere seg i en
advokatrolle, og I tillegg ha den fleksibiliteten at den kan veksle fra veilederrollen til å være
et hjelpsomt og aktivt medlem I det etniske samfunnet I tråd med den kulturelle forventning.
” (Tang & Godoy 2010, s.15).
Når det gjelder fremmedspråklige, har vi gjort oss nyttige erfaringer med å bruke tolk i
nettverksmøtet. Da kan ”tiden” være en enda viktigere faktor enn ellers, fordi alt som sies
må sies to ganger. Dette bør ikke oppfattes som noe hinder for dialogen. Det kan være både
spennende og positivt med tolk i nettverksmøtet. Tolken blir i så fall en del av møtet, en
utenfra som hører og gir videre. Det kan gjøre noe godt med alle!

65

3. Verdigrunnlaget
Motet til å skape, motet til å lene seg over bordet
– den opne rørsla mellom oss. Det kallar eg ‘vi’.
– Hanne Aga

«Nettverksmøte er en viktig behandlingsmetode for et langsiktig, godt
samarbeid mellom brukeren og hjelpeapparatet. Det kan være det beste
verktøy som finnes for tiden for å hjelpe brukeren. Samtidig virker det
forebyggende ved å løse problemer før de vokser seg store. Misforståelser
kan bli oppklart før de utvikler seg til hindringer for en tilfriskningsprosess.
Nettverksmøter er med på å lære å verdsette hverandre som mennesker og
de skaper nye muligheter for å kunne løse sine egne problemer og komme
seg videre. Å bli møtt av behandlere likeverdig og med en ydmyk holdning
setter fort en god dialog i gang.
Nettverksmøter gir alle større innsikt og medfølelsen for hverandre vokser.
Alle involverte får et eierforhold til problemet. Pårørende er viktige i
samarbeidet. Behandlere blir mer åpne og fleksible i saksbehandlingen og
individuelle tiltak kan bli skreddersydd etter brukerens behov. Det er godt at
den som ber inn til nettverksmøte selv kan velge hvem som skal bli invitert.
Mental helse ønsker at åpne dialoger i nettverksmøter blir tatt i bruk og at
de finnes som alternativ til dagens behandlingstilbud. Når man jobber på
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denne måten blir det vanskeligere å fraskrive seg ansvar og sende brukeren
fra etat til etat. Målet må være å bli møtt av kompetente fagfolk som er ikke
forutinntatt av dårlige erfaringer med brukere og som har gode holdninger
overfor brukere. Det er viktig at fagfolk er pålitelig, støtter opp under
brukerens motivasjon og overholder avtaler.
Mental helse har engasjert seg for å implementere nettverksmøtetanken
i helsetjenesten.
Det er veldig positiv å oppleve holdningsendringene i helsesektoren.
Valdreskommunene har gjort et godt stykke arbeid. Man blir stolt av å bo i
Valdres når en blir spurt av andre. Stolt av hvor godt brukermedvirkningen
blir ivaretatt og at man faktisk kan svare at helsevesenet bryr seg og at man
gjerne ville ønske det var slik i hele landet. Vi synes nettverksmøtetanken er
et av de tiltak som ivaretar brukere best mulig. Hovedtankene i all behandling
må være åpenhet, likeverd og respekt.»
Morten Donstad, Mental Helse Oppland

Verdier er målsetninger og idealer. De representerer noe som man er villig til å anstrenge
seg for å oppnå. Verdier er motiverende og styrende for mye av vår atferd. Mens MI har fokus
på «den andres» motivasjon er verdibaserte praksiser (Farkas 2009; Fulford 2011a, 2011b;
Fulford, m.fl. 2011; Hummelvoll 2006; Wilson & Sandoz 2008) mer refleksive og gjensidige
ved at de inviterer alle involverte, inklusiv de profesjonelle, til å undersøke de verdiene de selv
ser på som viktige. Da ingen tilnærming er verdinøytral er det viktig å gjøre eksplisitt de mest
sentrale verdiene som danner utgangspunktet for hvordan en tilnærming praktiseres. ODINmodellen bygger på mange av de verdiene som er kjent fra andre humanistiske, eksistentselle
tilnærminger, samtidig som tre av disse danner selve grunnlaget for ODIN. Disse er åpenhet,
ekthet og ubetinget varme.
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3.1. Åpenhet
Det som skader oss i det daglige samvær med våre medmennesker,
er mangelen på kjærlighet og fraværet av direkte, ærlige relasjoner.
– Ylander & Larson-Lindeman (1978) Makt och Rädsla

Åpenhet kan forstås på mange måter. En åpen samtale kjennetegnes ved at deltakerne
møter hverandre som likeverdige, og kommuniserer på en måte som understreker en gjensidig
respekt for hverandre. En åpen samtale preges av at deltakerne i samtalen har mulighet til
å kunne snakke om det de har på hjertet der og da. Den åpne samtalen er fri for saksliste og
raske konklusjoner. Den forutsetter at fagpersoner tar seg tid til å være stille og til å lytte
slik at deltakerne får tid til å tenke høyt og reflektere sammen. En åpen samtale gir ikke bare
plass til den ytre samtalen, men også til de indre samtalene som deltakerne deltar i (Seikkula
2008).
Åpenhet handler også om en grunnleggende respekt for andres autonomi og integritet ved
at alle diskusjoner skjer når personen det gjelder er til stede. Recovery-bevegelsen har
brukt uttrykket «Nothing about us, without us» (Charleton 1998) som et kamprop for økt
gjennomsiktighet (‘transparency’) (Adams & Grieder 2005; Delbanco, m.fl. 2001; Leape, m.fl.
2009) og en ny fordeling av ansvaret for valgene som blir tatt (Coulter & Collins 2011). En slik
åpenhet bygger på en tillit og en trygghet til ens egen kompetanse og til andres evner til å
finne mening i vanskelig situasjoner. For å kunne oppnå en slik åpenhet er det viktig å kunne
tåle en viss grad av usikkerhet og uforutsigbarhet som er en naturlig del av en prosess basert
på åpenhet. Man er nødt til å gi fra seg behovet for kontroll og snakke åpent om det felles
ansvaret, men også om sårbarheten, som oppstår i forbindelse med kriser.
For å kunne være åpen må vi også kunne vise aksept, «Å akseptere er å kunne ta utgangspunkt
i det som er, å kunne ta utgangspunkt i seg selv, den andre og situasjonen slik den er i
øyeblikket. Det å akseptere andre, å kunne se dem slik de er, og ikke slik vi skulle ønske at de
var, er faktisk grunnlaget for livene våre sammen» (Kåver & Nilsonne 2008). En slik aksept
viser seg ved at vi evner å respektere andres atferd som forsøk på mestring av tidligere og/
eller nåværende nesten umulige situasjoner. En trauma-informert sosial modell av psykisk
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lidelse og avhengighet kan være et viktig skritt i å skape større aksept og åpenhet (Bendall,
m.fl. 2013; Beresford, Nettle & Perring 2010; Rose, m.fl. 2012; Rosenberg 2011; Scheff 2012;
Taylor 2010; Tew 2011).
Åpenhet innebærer alltid en risiko; en risiko for å bli avvist eller ignorert. Vi forventer mye når
vi ønsker at andre skal være åpne og ærlige om sine liv. Derfor er det viktig at den enkelte
fagpersonen kan gå foran og ta det første steget mot en større åpenhet. Vi må ha mot nok
til å ‘avsløre’ oss selv (self-disclosure) som medmennesker (Bridges 2001; Henretty & Levitt
2010). Denne prosessen med utvikling av tillit, trygghet og åpenhet er en gjensidig prosess
som forutsetter at den andre opplever oss som ekte.

3.2. Ekthet
Jo mer terapeuten er seg selv I relasjonen,
uten å sette opp en profesjonell front eller personlig fasade,
desto større er sannsynligheten for at klienten vil endre seg
og vokse på et konstruktivt vis.
– Carl Rogers 1980

ODIN-modellen forutsetter et godt samarbeid basert på en ekte gjensidighet og likeverdighet
mellom de involverte. Deltakerne må kunne snakke sammen om det som er viktig for dem
der og da ut ifra en relasjon basert på trygghet og tillit. Det som skjer mellom dem må være
et resultat av lytting og anerkjennelse, av en nysgjerrig undring og interesse for hverandre.
Utvikling av et slikt forhold vil alltid først og fremst være den profesjonelle sitt ansvar. For at
et slikt forhold skal kunne utvikle seg må fagpersonen være (og oppleves som) ekte, genuin
og autentisk (Burks & Robbins 2012; Gelso m.fl. 2012; Kolden m.fl. 2011). Gelso (2009) kaller
dette for en «real relationship» og har dokumentert at utvikling av en slik personlig relasjon
henger sammen med en positiv framdrift og utfall av behandling.
Å være ekte betyr først og fremst at vi er medmennesker for hverandre. Ved å ta utgangspunkt
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i vår felles menneskelighet, sårbarhet og søken etter det meningsfulle, åpner vi for en
større grad av empati og gjensidig anerkjennelse. I Tillit, tid, tilgjengelighet: Tett individuell
oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester (Helsedirektoratet 2011b, s.
71) sier spesialist i klinisk psykologi Odd Harald Røkenes;
Et sentralt funn i relasjonsforskningen er at vi ofte vil reservere oss om vi møter en
som er tilgjort. Mennesket har en grunnleggende evne til å avsløre inkongruens;
at det er lite samsvar mellom ytter- og innersiden i et annet menneske. Det å
late som fungerer sjelden godt. For eksempel å late som om jeg er interessert,
glad, ikke sint eller «en av gutta» skaper avstand og fremmedgjøring. Ekthet
skaper tillit. Personlig profesjonalitet handler om å ikke møte brukeren bare som
en rollefigur, men å være et ekte medmenneske innenfor de rammene rollen gir.
Martinsen beskriver noe tilsvarende i boken Samtalen, skjønnet og evidensen når hun skriver
om betydningen av å bli møtt med oppriktighet har for opplevelsen av tillit og integritet (2005,
ss. 37, 143): «Det er å våge å ta valget om å la seg engasjere i eksistensen, som nettopp er
å våge seg fram. … Det betyr å bli tatt alvorlig, møtt med oppriktighet, slik at ens integritet
ivaretas og vernes. … Å vise tillit betyr å utlevere seg, våge seg fram for å bli imøtekommet. Tillit
er elementært i enhver samtale og i vår holdning til den andre. I samtalen utleverer man seg.
Det er en bestemt tone som den som samtaler viser i forhold til den andre. Med vår holdning til
hverandre, - gjennom blikk, stemme, og hender - er vi med på å gi hverandre liv i dets tone.»

TO KLOKE
Det er ein
som er så klok
at i lag med han
skjønar eg
kor dum eg er
Så er det
ein annan
som er så klok
at i lag med han
er eg klok eg òg
– Erling Indreeide
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3.3. Ubetinget varme
Ubetinget positiv verdsetting er kjennetegnet for den grunnleggende
holdningen en individsentrert veileder har for sin klient. Veilederen som har
denne holdningen, verdsetter dypt sin klients menneskelighet og fraviker
ikke i denne verdsettingen av noe spesielt i klientens oppførsel. Holdningen
manifesterer seg i veilederens konsekvente aksept av og vedvarende varme
mot sin klient.
- Mearns & Thorne 1988

I tillegg til åpenhet og ekthet, er ubetinget varme kanskje ikke bare det viktigste vi tar med
oss inn i et nettverksmøte, men også det mest utfordrende (Wilkins 2000). En holdning av
ubetinget varme innebærer en forutsetningsløs anerkjennelse og verdsetting av den andre
i kraft av deres menneskelighet. For å oppnå dette må vi kultivere den samme ubetingede
varme over for oss selv gjennom utvikling av selvinnsikt, selvempati og selvmedfølelse. Jo
mer denne væremåten er utviklet hos oss selv, jo mer vi kan være helt og fullt tilstede for
den andre og dermed bidra til positive bedringsprosesser (Vøllestad 2007; Krawitz 2012). Å
etablere en egen praksis i oppmerksomt nærvær kan være et viktig bidrag i denne prosessen
og vi kommer tilbake til dette i vår omtale av relasjonskompetanse.
Det er mulig å tenke at ubetinget varme har mye til felles med medmenneskelig kjærlighet.
Rogers, Fromm og May skrev om kjærlighetens betydning for terapi og det har vært flere
siden (bl.a. Vaglum 2003; Yalom 2003; Davidson 2011). Vi ønsker her å avslutte vår omtale av
verdigrunnlaget med et lengre sitat fra en artikkel av Jaakko Seikkula og David Trimble som
på en flott måte formidler det som vi opplever som kjernen i ODIN;
“Prosessen av helbredelse og endring som skjer i OD-møter, er subtile, vevd inn som den
er i det kjente språket til nettverksmedlemmer, der de snakker om å komme seg gjennom
livene sine sammen. Vi har lært at gjennom å støtte dialogen i samtalen, oppmuntre til fritt
å uttrykke følelser og legge til rette for fremveksten av et nytt, felles språk for gruppen som
er satt sammen for behandlingen, kan vi bevitne at nettverk oppdager hva de trenger for å
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komme gjennom ekstremt vanskelige og stressende situasjoner, og gå videre. Noen erfaringer
har for oss kommet til å markere vendingspunkt i helingsprosessen. De inkluderer en sterk
kollektiv følelse av deling og å høre sammen, det kommer frem uttrykk for tillit, kroppslige
uttrykk for følelser, følelse av lettelse fra spenning erfart som fysisk avslappning; og, kanskje
overraskende, oss selv bli involvert i sterke følelser og bevitnet kjærlighet. Noen andre ville
kanskje foretrekke å kalle det en sterk tillit eller et annet nøytralt uttrykk. For oss, å endre
fokuset i et nettverksmøte fra en intervensjon til å skape dialog, er å ta et steg bort fra å
anvende en spesifikk terapeutisk metode, mot mer grunnleggende menneskelige verdier.
Maturana (1978) skrev: «Den eneste overskridelse av vår individuelle ensomhet vi kan
oppleve, oppstår gjennom den (consensual) virkelighet vi skaper sammen med andre, det vil
si, gjennom kjærlighet» (s. 62-63)
Følelsene av kjærlighet som vi erfarer i et nettverksmøte, er verken romantiske eller erotiske.
De er våre egne reaksjoner på deltakelse i en delt verden av mening skapt sammen med
mennesker som har tillit til hverandre og til oss til å være åpne og forståelsesfulle med
hverandre. Tschudi and Reichelt (2004), hvis bruk av nettverkskonferanser går parallelt med
nettverksmøter på mange måter, appellerer til Buber’s Jeg-Du-forhold, et helhjertet møte i
hvilket man engasjerer seg i den andre med hele seg. Vårt sterke fokus på ordene og følelsene
til nettverkets medlemmer, klinger sammen med det mest fundamentale i menneskers
relasjoner, forhold som utviklingspsykologer nå anerkjenner som virkelig gjensidig og
dialogisk fra fødselen. Når vi blir fullstendig absorbert i den dyptgående utvekslingen av
felles samklang i et nettverksmøte, har vi tilgang til følelsene som holder oss sammen som
relasjonelle skapninger og som gjør oss virkelig menneskelige.”
– Seikkula & Trimble (2005) Healing Elements of Therapeutic
Conversation: Dialogue as an Embodiment of Love, s. 473

”Å være pasient i psykiatrien helt siden 6-årsalderen, har garantert preget
meg som person. Jeg har følt meg analysert og observert hele mitt liv, og
alltid var det en myndig person med tydelig tittel, som skulle konkludere med
hvorfor og hvordan.
Tidlig utviklet jeg mistillit til autoriteter, som brukte så mye tid på meg, uten
å være i stand til å hjelpe. Jeg opplevde at dem hørte det dem ville høre, og
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trakk sine konklusjoner og diagnoser ut fra det, ofte på tvers av det jeg mente
selv var problemet. Mistillit og diagnoser hang over meg, og jeg valgte i en
alder av 12 år å begynne å ruse meg.
I mange år spilte jeg på lag med hjelpeapparatet, jeg hadde god kunnskap
om hvordan jeg kunne få det jeg trengte. Sa jeg A så fikk jeg B. På den
måten fikk jeg både økonomisk og medisinsk hjelp av akkurat det slaget jeg
ønsket. Det gikk som det måtte gå, rett ned. Først etter endt rusbehandling,
som forøvrig var seks måneder på institusjon, fikk jeg tilbud om et tverrfaglig
hjelpeapparat.
Det ble opprettet en ansvarsgruppe, en gruppe av høyt utdannede
mennesker som visste mitt beste. Vi skulle altså i fellesskap finne ut hva
som var best for meg, ironisk, med tanke på at dette var mennesker som
visste mye om rus og psykiatri, men svært lite om meg som person. Her satt
jeg altså, rundt et bord med bare fremmede, som skulle finne ut av hva jeg
trengte. Jeg prøvde etter beste evne å ha tillit til disse menneskene, men det
var svært vanskelig. Men dette ble presentert som nettverket mitt, og det tok
meg mange år før jeg skjønte at jeg hadde et eget, naturlig nettverk.
Jeg måtte forholde meg til disse fremmede, og stole på at dem ga meg riktig
hjelp. Tillit var min største utfordring på dette tidspunkt, ikke rus og økonomi.
Liten og alene blant alle disse som satt på løsninger og krav. Det føltes som
en evig kamp for å bevise at jeg fortjente den hjelpen jeg fikk. Det ble snakket
over hodet på meg om hva som var best for meg, og det ble tatt beslutninger.
Heldigvis så virket det, men det kostet. Det koster å bli behandlet som syk og
hjelpeløs. Det tar tid å få bitene i et liv uten nære relasjoner på plass, og det tar
tid å utvikle tillit til et system som jeg har manipulert i en årrekke. Ting tar tid,
dette vet en rusavhengig og dette vet de pårørende, men skjønner systemet
dette?”
Brukerrepresentant
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4. Kunnskapsgrunnlaget
4.1. Brukerstyrt, recoveryorientert og
personsentrert
Et recoveryorientert paradigme kan ikke, og vil ikke, bli realisert simpelthen
ved å endre hva mennesker gjør (d.v.s.deres oppførsel). Det krever også at
måten mennesker føler og tenker på, endres, (d.v.s. deres hjerter og hoder).
Som individer og som system må vi søke innover og adressere de hindringer
som blokkerer i våre egne perspektiver og verdensanskuelser, og deretter må
vi snakke ærlig med hverandre om hva vi ser.
– Tondora, m.fl. (2005)

Brukerstyring er et overordnet prinsipp i ODIN. Det er den sterkeste formen for brukermedvirkning
og foregår når brukerens rett til selvbestemmelse blir anerkjent i alle faser av samhandling. Det
krever en ydmykhet og en imøtekommenhet fra hele hjelpeapparatet som kjennetegnes ved at all
omsorg og støtte blir gitt på brukerens premisser. I et nettverksmøte har vi tillit til at enkeltpersonen
vil seg selv vel. De andre deltakere er hovedpersonens samarbeidspartnere. De bidrar med
et mangfold av tanker, erfaringer og kompetanser for på best mulig måte å støtte opp under
brukerens ønsker og behov slik at brukerstyring virkeliggjøres. Brukerstyring i et slikt nettverksmøte
innebærer at fagpersonens innflytelse og kontroll blir redusert til fordel for brukerens egen makt,
ansvar og kontroll. Samtidig er det å gi styringsrett til hovedpersonen en anerkjennelse av at det
er personen selv som er ekspert på eget liv og dermed er det kun den som kan velge slik at det
kan gi grobunn for varig personlig vekst og utvikling. Både nyere forskning (Davidson m.fl. 2012) og
erfaringer fra Valdresprosjektet viser at en aktiv brukerrolle styrker selvtilliten, og at bruk av egne
ressurser bidrar til større kontroll over eget liv og bedre behandlingsresultat.
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Recovery, som kan oversettes med tilfrisknings- eller bedringsprosesser, kan defineres som
en personlig prosess etter en periode preget av tapsopplevelser, der personen gjenvinner
kontroll over eget liv, finner fram til en mer meningsfull identitet og utøver en mer aktiv og
givende sosial rolle. Recovery-bevegelsen har sine røtter i rettighetstenkningen og aktivisme
blant brukere av psykiske helsetjenester, samtidig som det gjenspeiler at psykisk helse og
velvære er mulig til tross for psykiske problemer eller lidelser; “Personal recovery involves
working towards better mental health, regardless of the presence of mental illness» (Slade
2010, s. 3). Slik sett henter recovery-tenkningen inspirasjon fra positiv psykologi (ibid.) og
teorien om salutogenese (Antonosky 1999). Dette innebærer at man har et fokus på de
styrker og ressurser som finnes hos både den det gjelder og nettverket for øvrig. Innsatsen
konsentreres om å videreutvikle disse (Oades & Anderson 2012; Rapp & Goscha 2011; Rashid
2009; Rashid & Ostermann 2009). Målet med recovery er å gjenerobre en meningsfull
hverdag basert på vanlige, alminnelige aktiviteter som er viktig for oss alle; “Sosial inkludering
må brytes ned til et sted å bo, noe å gjøre, noen å elske. Det er så enkelt – og så komplisert –
som det. ”(Dunn, i Slade 2012, s. 2).
For å nå det målet skal recoveryorienterte tjenester støtte prosesser som bidrar til utvikling
av tilhørighet, sosial deltakelse, håp, optimisme, et positiv selvbilde, myndiggjøring, selv
bestemmelse og tilegnelse av recovery-ferdigheter (Corrigan, et al. 2012; Davidson, m.fl. 2009;
Druss, et al. 2010; Jonikas, et al. 2011; Leamy, m.fl. 2011; Le Boutillier, m.fl. 2011; Pickett, et al.
2012; Schrank, et al. 2012). Modeller basert på tett oppfølging for å komme videre i daglivet
er f.eks. ‘arbeid med støtte’ (IPS), ‘studier med støtte’ (SMS) og ‘bolig med støtte’. I ODIN blir
dette forenklet men samtidig ivaretatt og koordinert etter beste evne med de ressursene som
er tilgjengelig i hvert enkelt tilfelle. Selv om dette kan være utfordrende viser det seg at med
tilstrekkelig relasjonskompetanse hos de involverte er det mulig å lykkes med slike tilnærminger
(Glover & Frounfelker 2011a, 2011b; Hagner, Noll, Donovan 2002; Taylor & Bond 2012).
Personsentrert omsorg kan defineres som; “«en tilnærmelsesmåte til praksis grunnlagt
gjennom dannelse og fremming av relasjoner mellom alle omsorgsytere..., pasienter og
andre som er betydningsfulle for dem i deres liv. Det er understøttet av verdiene respekt
for mennesker, individuell rett til selvbestemmelse, gjensidig respekt og forståelse. Det er
muliggjort av kulturer av empowerment som fremmer kontinuerlig tilnærmelse til utvikling av
praksis.” (McCormack, m.fl. i McCance, McCormack, Dewing 2011, s. 2).
Personsentrering er en holistisk tilnærming som står i motsetning til en profesjonssentrert,
sykdomsfokusert omsorg og blir stadig oftere sett på som retningsgivende for hvor
helsetjenesten skal utvikle seg i framtiden (Adams & Grieder 2005; Borg, m.fl. 2009; Ekman,
m.fl. 2011; Gzil m.fl. 2007; Leplege, m.fl. 2007; McCormack, m.fl. 2010; Mezzich, m.fl. 2011;
Ruggeri &Tansella 2012; Tondora, m.fl. 2012; Whitley & Drake 2010).
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4.2. Relasjons- og samhandlingsbasert
“Å vise respekt, åpenhet, tillit og omsorg krever etisk klokskap
og et bevisst forhold til egne motiver og verdier.”
– Stortingsmelding nr. 25, 8.2.4.

”Kvaliteten på møtet mellom utøver og bruker er avhengig av
utøvers personlige egenskaper, og evnen til å være helt til stede i møtet, med
et åpent sinn og et åpent hjerte.”
– SHDir (2007) Hvordan kommer vi fra visjoner til handling

Relasjonskompetanse handler om hvorvidt vi er i stand til å møte andre mennesker slik at de
føler seg sett, hørt og forstått. Steihaug og Loeg skriver i De ressurskrevende brukerne innen
psykisk helsearbeid; samhandling og organisering (2007, s. 88), “Relasjonskompetanse er
kjernekompetanse i psykisk helsearbeid... Å øke relasjonskompetansen og bedre evnen til
samhandling krever at temaet settes på dagsorden og prioriteres så høyt at det avsettes
nok tid og ressurser. Å utvikle sine relasjonsferdigheter betinger at man er villig til å gå inn
i endringsarbeid, det betinger et refleksjonsrom og noen å reflektere sammen med, dvs.
kompetente veiledere.” Det kan være behov for å etablere et eller flere slike ‘refleksjonsrom’
som f.eks. månedlige ‘nettverksforum’, rutiner for kontinuerlig veiledning og refleksjon i det
daglige arbeidet eller en egen videreutdanning (jfr. kap. 5). En videreutdanning har vist seg
å være spesielt viktig da ODIN krever mer enn bare tilegnelse av kunnskap eller tekniske
ferdigheter. I ODIN er det fagpersonen som medmenneske og terapeut som er det avgjørende;
i ”terapi blir terapeuten som person avgjørende for terapiens prosess og utfall… Studenten
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må integrere kunnskap i seg selv som person og utvikle det vi kan kalle et ’terapeutisk selv’.
Å skulle arbeide med seg selv på denne måten kan være en krevende og ofte smertefull
dannelsesprosess» (Løvlie-Schibbye 2004, s. 20).
Relasjonskompetanse henger sammen med evnen til å utvikle ‘den terapeutiske allianse’ som
kan defineres som en relasjon basert på gjensidig samarbeid, enighet om terapiens innhold og
målsetning og et følelsesmessig bånd mellom klient og terapeut (Bordin i Kvrgic, at al. 2012).
Flere tiår med forskning har konkludert med at “kvaliteten av klient-terapeut-alliansen er en
konsistent predikator for positivt klinisk utfall, uavhengig av forskjellige psykoterapeutiske
tilnærminger og resultatmålinger. ” (Ardito & Rabellino 2011, s. 9, oversatt til norsk).
Å få til en slik allianse kan være utfordrende for den enkelte fagperson. Det er i utgangspunktet
to måter å møte denne utfordringen på. Den ene er å jobbe med fleksible team slik at
brukeren kommer i kontakt med flere potensielle alliansepartnere. ODIN er organisert slik
at teamet er dynamisk og hovedpersonen kan i stor grad styre hvem de ønsker å ha mest
kontakt med. På denne måte øker sannsynligheten av at det oppstår en slik allianse. Den
andre måten er å bidra til at den enkelte fagpersonen utvikler sin relasjonskompetanse
slik at han eller hun lettere danner slike allianser. Utvikling av denne kompetansen krever
at fagpersonen er i en prosess preget av, «kontinuerlig egenrefleksjon og egenbevissthet…
som involverer veilederens forståelse av egne emosjonelle og psykiske behov, forståelse
for egne uoppgjorte oppgaver, kjenne grensene for sin egen kompetanse, se seg selv som
endringsagent, forståelse for sin makt i terapeutiske settinger og forståelse for sin egen
kapasitet for relasjoner. ” (Ridley, Mollen & Kelly 2011, s. 829). Hvordan man skal få til en
slik kontinuerlig selvrefleksjons- og selvoppmerksomhetsprosess har ikke alltid vært like
åpenbart, men de siste ti år har oppmerksomt nærvær (mindfulness) blitt foreslått som en
mulig kilde til bedre klinisk praksis (Bruce, m.fl. 2010; Germer & Siegel 2012; Hick & Bien 2008;
Ryan, m.fl. 2012; Shapiro & Carlson 2009);
«…terapeutholdninger karakterisert av varme, ubetinget positive aktelse eller
aksept, samt ekthet, har vist seg å være ganske vanskelig å lære bort som
en ferdighet. Opplæringsprogrammer har enten neglisjert disse personlige
holdninger eller stolt på personlig psykoterapi, oppmerksomhetstrening og
liknende for utviklingen av disse. Med bakgrunn i dette kan mindfulnessopplæring
kanskje være et særdeles lovende tilskudd til den kliniske opplæringen fordi det
muligens nettopp kan fremme holdningsendringer i retning av en større aksept
og positiv oppfatning av en selv og andre» (Lambert & Simon 2008, s. 26).

77

Oppmerksomt nærvær kan defineres som «en vennlig ikke-reaktiv oppmerksomhet på det
som skjer i øyeblikket. En gjør sitt beste for å anerkjenne og akseptere de tanker, følelser
og kroppsfornemmelser som oppstår, uten å gjøre vurderinger av dem, og uten å gå inn i
refleksjoner og tankerekker omkring dem» (Binder & Vøllestad 2010, s. 112). I ODIN anbefales
at fagpersoner utvikler en egen oppmerksom nærværspraksis i den grad det oppleves
som riktig for den enkelte. En slik praksis kan bestå av alt fra trening i å være mer til stede
i hverdagen gjennom uformelle øvelser (de Vibe & Karem 2012; Kabat-Zinn 2011, 2012)
til mer formelle, strukturerte øvelser som en del av en daglig praksis (Kabat-Zinn 2004;
Williams & Penman 2012). ODIN er ikke en ‘mindfulness-basert’ intervensjon i den forstand
at strukturert opplæring i oppmerksomt nærvær inngår som en del av tilnærmingen, men vi
ser det som gunstig at det utvikles slike tilbud (Brewer, m.fl. 2010; Dundas, m.fl. 2013a, b) da
nyere forskning tyder at «bevisst tilstedeværende, meditasjonsbaserte intervensjoner kan
være spesielt nyttige for pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse (dobbeltdiagnoser) »
(Zgierska & Marcus 2010, s. 78).
Et grunnleggende perspektiv i arbeidet med åpne samtaler og nettverksmøter er at
samhandling fungerer best når alle anerkjenner hverandres kompetanser som likeverdige.
I nettverksmøter møtes tre ulike kompetansesystemer; brukerkompetanse, pårørendeog nettverkskompetanse, og den profesjonelle fagkompetanse (Fyrand 2005). Disse tre
kompetansesystemer utfyller hverandre og kan ikke erstatte hverandre i løsningen av et
problem/utfordring. Ved å samle så mye kompetanse rundt hovedpersonen er det lettere
å finne ressurser og skape en felles, bred kompetanseplattform der alle kan samhandle for
å møte hovedpersonen der han er. Slik blir tilfriskningsprosesser styrket. Den gjensidige
tilliten som utvikles i ODIN bidrar til en mer integrert, holistisk tilnærming der de profesjonelle
tør å gå ut av sine tradisjonelle roller samtidig som de er åpne for at andre bidrar der
man tradisjonelt sett har hatt sin ekspertise. På denne måten er ODIN transdisiplinær
(Holmesland, m.fl. 2010; Jakovljević 2012; Lynch, m.fl. 2012). En erkjennelse av relasjonsog samhandlingskompetansens betydning for bedringsprosesser, tilsier at vi må «utvikle en
ny forståelse av profesjonalitet, en forståelse som vil hjelpe oss å møte de sammensatte
problemene og oppgavene vi står overfor i alle yrker som har med mennesker å gjøre.
En slik forståelse må integrere ulike kunnskapsformer og kompetansedimensjoner til en
fruktbar og likevektig enhet, noe som krever en oppgradering av arbeidet med personlig
kompetanseutvikling” (Skau 2006, s.75).
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4.3. Nettverksfokusert
Mye taler for å gjøre nettverksarbeideren til den nye
yrkesgruppen i framtidas omsorgstjeneste.
– NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg, s. 78-79

Innen helsetjenesten må ambulant praksis,
nettverkstenkning og forpliktende samhandlingsmodeller
prioriteres, slik at flere kan leve bedre med sin psykiske lidelse
i egen hjemkommune og i eget hjem.
– Rapport fra Samhandlingsreformens forløpsgruppe
på psykisk helse (2009, s. 6)

Carolyn Attneave og Ross Speck populariserte sosialt nettverksterapi for 40 år siden med sin
bok Family Networks (1973). I den beskriver Attneave sin tilnærming slik:
Målet for meg var å etablere fornuftige relasjoner mellom mennesker som
kunne stimulere hverandre og oppnå størst mulig gjensidig utvikling… I hvert
enkelt tilfelle begynte jeg å søke meg fram til den rytmen som preget en allerede
eksisterende gruppe og til de naturlige, sosiale og overnaturlige i forhold til dem
i stedet for å isolere de enkelte menneskene fra disse støttemekanismene som
de var en del av” (i Fyrand 2005, s. 29).
Innenfor behandling av rusmiddelmisbruk, introduserte Galanter (1993a, 1993b, 1993c,
1999, Galanter & Dermatis 2011) bruk av nettverksterapi og det har siden blitt innarbeidet i
en behandling kalt ‘sosial atferd og nettverksterapi’ (SBNT) (Copello m.fl, 2002, 2006), som
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har vist lovende resultater (UKATT Research Team 2005; Williamson m.fl. 2007). Deres funn
samsvarer med mye annen ROP-forskning som viser at tilnærminger som inkluderer familie
eller omsorgsperson i intervensjon gir bedre resultater både for personen det gjelder (Mueser
m.fl. 2012) og for pårørende (Copello, Templeton, Orford & Velleman 2010).
Til tross for mye forskning som har bekreftet nettverkets betydning for helse (Umberson &
Montez 2010), forstår vi fremdeles ikke helt hvordan det skjer; ”Vi har dokumentert en sterk
og pålitelig sammenheng mellom mangfoldet av våre sosiale nettverk og vår forventede
levealder og risiko for sykdom. Selv om den grunnleggende sammenhengen ble rapportert for
30 år siden…, vet vi fortsatt ikke hvorfor det skjer. ” (Cohen and Janicki-Deverts 2009, s. 377).
Det komplekse samspillet mellom mange ulike faktorer gjør det vanskelig å si noe definitivt om
hvordan nettverket påvirker helse. Samtidig mener vi å se antydninger i forskningslitteraturen
til noen få sentrale sosiale faktorer som er avgjørende for både helse og for recoveryprosessen (Dalgard, m.fl. 2006; Dalgard 2008; Davidson & Johnson 2012; Mezzina, m.fl.
2006; Schön, m.fl. 2009; Tew, m.fl. 2011; Topor, m.fl. 2006; Topor, m.fl. 2011). Disse faktorer
er relasjonelle, oppstår i samspill med andre og kan gjerne forstås som både grunnleggende
menneskelige behov og som nettverksressurser; makt/autonomi, status/identitet samt tillit/
tilhørighet. I psykisk helsearbeid har vi i mange år hatt et fokus på empowerment som en
styrking av makt-/autonomidimensjonen. I ODIN likestiller vi dette målet med utvikling av en
verdsatt status og positiv identitet gjennom aksept og anerkjennelse parallelt med utvikling
av tillit og tilhørighet gjennom sosial inkludering. Det er også en viktig erkjennelse at det er
nettverket i sin helhet og ikke fagpersoner alene som er kilder til disse fenomener. Nyere
forskning har også vist at ulike typer relasjoner er kilde til ulike typer ressurser som har
betydning for vår psykiske helse (Thoits 2011). Våre ‘signifikante andre’ er kilde til emosjonell
og instrumentell støtte, mens likemenn (‘similar others’) er kilde til bl.a. aksept, validering og
håp. Hovedpoenget til Thoits er at det er viktig å mobilisere begge typer relasjoner, da de
besitter unike ressurser som ikke kan erstattes av andre. Derfor er det viktig at nettverksarbeid
inkluderer et utvidet lokalsamfunnsperspektiv, gjerne med tilgang til en form for brukerstyrt
senter med ulike former for selvhjelp (Pernice-Duca, m.fl. 2012; se også kap. 6).
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5. Organisering og ledelse
Nettverksmøter kan vanskelig praktiseres i isolasjon. ODIN får betydning for mange først
når den er integrert som en del av en overordnet strategi. Vår erfaring er at det er flere
delprosesser eller tiltak som bør inngå i en slik strategi for å sikre en god implementering;

• Forankring i hele organisasjon og særlig hos ledelsen
Her er det mange ulike tiltak som kan iverksettes bl.a. arrangering av fagdager, bruk av åpne
samtaler og reflekterende prosesser i personalmøter, studiebesøk, deltagelse på relevante
seminarer og konferanser, utvikling av pilotprosjekter, deltakelse på videreutdanning, osv.
• Utvikling av koordinatorrollen
Kommunene har en plikt til å opprette koordinatorer for personer med behov for langvarige
og sammensatte behov, men hva denne rollen skal inneholde er ikke helt avklart.
Inspirasjonskilder kan være tillitspersonforsøket (Helsedirektoratet 2011b, Rambøll 2011a),
personlig ombud (Rambøll 2011b) og arbeid med ‘recovery coaching’ i England (Bora,
m.fl. 2010, Bora 2012). I ODIN kan en slik rolle beskrives som en LOS som skal kunne lose
personer med sammensatt problematikk til de ulike tjenestene vedkommende er i behov
av. En LOS skal bidra til at den enkelte får et tilgjengelig, helhetlig, sammenhengende og
individuelt tilpasset tjenestetilbud. En LOS skal være en brobygger og en døråpner sammen
med brukerne inn mot ulike tjenester. De skal gi brukerne støtte til å fremme egne behov i
møte med tjenestene og bidra til aktiv deltakelse og mestring av eget liv.
• Utstrakt bruk av reflekterende prosesser
I alle situasjoner hvor man skal drøfte ulike perspektiver og opplevelser (i teammøter, ved
intern undervisning, i forbindelse med veiledning, osv.) kan det være hensiktsmessig at man
får øvd seg i bruk av reflekterende prosesser. Denne måten å dele erfaringer på, er et viktig
tiltak i organisasjonsutvikling og kvalitetssikring (Knipfer, m.fl. 2013, Shaw, m.fl. 2012).
• Utvikling av et pårørendetilbud
Det er viktig at det eksisterer et lavterskeltilbud til pårørende uten krav til henvisning, der
pårørende kan invitere til egne nettverksmøter. Pårørende og nettverket kan spille en viktig
rolle i hovedpersonens bedringsprosess samtidig som de selv kan ha et betydelig behov for
hjelp og støtte (Helsedirektoratet 2008, Thomas & Ager 1993, Thomas & Corcoran 2001).
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• Etablering av et regionalt samhandlingsteam for rus og psykiske lidelser
Dette teamet skal ha ansvar for å koordinere, strukturere og kvalitetssikre tjenestene
for mennesker med sammensatte problemer, slik at det blir sammenheng i tjenestene
uavhengig av tjenestested og tjenestenivå (jfr. Helsedirektoratet 2009). Det skal jobbe
med fagutvikling med et overordnet ansvar for Rusforum, Nettverksmøteforum, veiledning,
kompetansedeling, dokumentasjon/IP, kursing, utdanningstiltak, samt kvalitetssikring
og -utvikling. I tillegg skal de holde oversikt over både behov hos målgruppen og
tilgjengelige ressurser og kompetanse i regionen. Teamene kan bestå av f.eks. regional
nettverkskoordinator (leder), representanter fra koordinerende enheter i kommunene og
spesialisthelsetjeneneste, fagledere i psykisk helsearbeid og ruskontakter i kommunene/
NAV, tilsvarende fagpersoner fra DPS/helseforetaket, en fastlege, samt bruker- og
pårørenderepresentanter, osv. Teamet kan møtes f.eks. en gang i måned.
• Møteplasser og refleksjonsrom
Det er viktig at det finnes møteplasser for personer berørt av rus og psykisk lidelser. Et
bruker- og pårørendestyrt værested gir en unik mulighet for dem som er mest berørt til
å utvikle en møteplass som er i stand til å imøtekomme deres behov (se neste kapittel).
Rusforum er et kompetansehevende drøftings -og refleksjonsforum for hele regionen, og
består av brukere, pårørende og personer som jobber forebyggende, samt mennesker som
jobber direkte med mennesker med rusrelaterte problemer. Nettverksmøteforum er en
møteplass for fagfolk, brukere og pårørende med interesse for nettverksarbeid og åpen
dialog. Disse fora arrangeres fire til seks ganger i året.
• Regional nettverkskoordinator
Regional nettverkskoordinator skal være en pådriver, en ’konsulent-trener’ (Brunette, m.fl.
2008) og en ’praksis fasilitator’ (Taylor, m.fl. 2013) i forhold til implementering av ODIN
og regional samhandling innen ROP problematikk. Vedkommende bør få ansvar for ODIN
som et ’Raskt psykisk helsehjelp tilbud’ og ha tett kontakt med nettverksmøteledere i
regionen for å koordinere nettverksmøter når det er behov for akutthjelp grunnet psykisk
krise. Vedkommende bør jobbe med opplæring og veiledning både på systemnivå og på
individnivå og ha tett samarbeid med legevakt, ambulante team og andre etter behov. I
tillegg bør denne personen ha et overordnet ansvar for å koordinere alt arbeid knyttet til
ODIN i regionen og ha en aktiv rolle i en regional videreutdanning hvor denne er igangsatt.
• Kompetanseutvikling
For å utvikle et felles kunnskapsgrunnlag og en felles praksis innen nettverksarbeid med
fokus på bedret samhandling, helhetlig tenkning og brukermedvirkning, kan det være
hensiktsmessig å etablere en videreutdanning som er skreddersydd regionens behov
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knyttet til ODIN. I Valdres og i Ahus-regionen finnes en videreutdanning i nettverksmøter
og relasjonskompetanse som et viktig bidrag til kompetanseutvikling. Samtidig bidrar
studentenes prosjektarbeid til kontinuerlig innovasjon og kvalitetsutvikling i de respektive
regionene.

Det finnes nå mengder av bevis som viser at naive
(spray end pray) metoder for opplæring av personale er ineffektive, for
eksempel øvelser kun i oppstartfasen. Mye mer detaljerte fremgangsmåter er
nødvendige, som for eksempel involverer
«på-stedet»-coaching over et år eller lengre, godt organisert veiledning og
systematisk overvåking av fidelity
og resultater.
- Brunette, et al. 2008, s. 990
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6. ODIN i lokalsamfunnet
”Når de som ikke er vant til å uttale seg blir hørt på
av dem som ikke er vant til å lytte, først da kan vi få til
grunnleggende og nødvendige endringer”
– Braye og Preston-Shoot 1995

I Veileder for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (Helsedirektoratet 2005) påpekes
det at mennesker med psykiske lidelser ofte har et mindre sosialt nettverk enn andre. Det er
derfor innenfor psykisk helsearbeid avgjørende å ivareta relasjoner og nettverk den enkelte
allerede har, og at den enkelte hjelpes til å utvikle nye nettverk. For å lykkes i dette arbeidet
understrekes nødvendigheten av å legge til rette for ulike former for samvær og samhandling
og utvikling av flere sosiale møteplasser (Carpenter-Song, m.fl. 2012, Cook, m.fl. 2012, Whitley
& Siantz 2012):
”Sosiale møteplasser skal gi deltagerne en følelse av trygghet, fellesskap, støtte
og tilhørighet og gi muligheter for vekst og utvikling. Når møteplasser skapes bør
samhandlingen baseres på gjensidighet og likhet mellom brukere og ansatte.
Miljøet bør være anerkjennende i den betydning at alle føler seg respektert og
verdsatt” (Veileder for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene 2005).
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Stabburshella
«Mange som kommer til Stabburshella sitter mye alene med tanker og
følelser etter et levd liv. Da er det så godt å bli møtt med hjertevarme,
medmenneskelighet og å bli sett som den du er. Det vi har med oss i
ryggsekken, blir tatt i mot som en gave, og sett på som kompetanse. Og der
alle er like mye verd uansett bakgrunn.”
«Da min datter for et halvt år siden etter 15 år med rus ville bli rusfri, kjente
jeg for første gang på lang tid at jeg var klar for å ta henne i mot. Jeg hadde
Stabburshella, nettverket mitt, i ryggen og følte meg trygg og sterk. Og å
tenke på at hun nå er i ferd med å komme seg ut av rus og å få et godt liv, er
utrolig å oppleve. Vi har begge blitt ivaretatt og støttet, sammen og hver for
oss på en måte jeg aldri har opplevd noe sted noen gang.”
“Stabburshella er et sted hvor jeg kan hvile… både kroppen og psyken. Jeg
ville lære meg å omgås folk igjen etter 40 år med ensomhet og angst. Lære
meg å le med andre mennesker igjen, å klare å ha mennesker tett på meg,
særlig menn... Det å kunne spøke og le og sitte ved siden av en mann uten
å bli slått. Det gjør jeg nå, det har Stabburshella gjort for meg og det er
uendelig stort.”
”Det finnes ikke noen ”inngangsbillett” eller ”utskrivelses-/avslutningsdato”
på å få være her. Man kan komme når man vil og bli så lenge man har lyst.”
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Stabburshella er et bruker- og pårørendestyrt værested på Fagernes. Holdninger og praksis
knyttet til åpne samtaler og nettverksmøter inngår i den daglige driften. Stabburshella ble
opprettet for å styrke brukernes medvirkning i planlegging og utforming av rustjenestene i
Valdres. Samarbeid med brukerne er et lovkrav og en forutsetning for god kvalitet. Bruker- og
pårørendestemmene skal lyttes til, både på individ- og systemnivå.

Med dette formålet kan Stabburshella deles inn i to områder:
1.
I dag er Stabburshella et 100 % bruker- og pårørendestyrt værested som er åpent for ALLE.
Samtidig ønsker de spesielt å nå mennesker med rusrelaterte problemer og de som er berørt.
Familie og pårørende, spesielt også barn og ungdom, tas imot i en helhetlig sammenheng
med den som har et rusrelatert problem. Fokus er på tilfriskning og hjelp til selvhjelp. Stedet
preges av raushet og en ubetinget varme. Det jobbes mye med forebygging. Et viktig formål
er å nå de som befinner seg i en risikosituasjon for selv å kunne utvikle rusmisbruk samtidig
som det også er et sted for de som venter på behandling. Der er også et sted for de som
er ferdig med behandling og trenger et rusfritt nettverk. Stedet har et særskilt fokus på de
som trenger å bygge nettverk. Det skal være et trygt sted der en kan hente styrke. Det skal
være mulig å få noen å snakke åpent med, og de som ønsker det får hjelp til videre hjelp. Det
største fokuset er på samvær og åpenhet. Brukere og vertskap møtes i en felles forståelse og
tillit som speiler likeverdighet og toleranse. Det arrangeres forskjellige kurs og temakvelder
der det tas opp temaer med fokus på forebyggende arbeid, som bidrar til kunnskap og
forståelse av rusavhengighetsproblematikk både for den som er avhengig og de som er
rundt, ihht medavhengighet. Denne kunnskapen kan være med å synliggjøre utfordringer slik
at deltakerne selv kan settes i stand til å ta egne valg på hvordan de kan møte hverdagen
sin på en hensiktsmessig måte. Vertskapet består av voksne, trygge ”frivillige” som selv har
hatt rusproblem, er pårørende, personer med fagkompetanse innen rusfeltet, men også
mange som ikke har noe særlig tilknytting til rus, men som gjerne vil bidra med sin hjelp og
kompetanse. I møte med barn og unge gir dette et bredt spekter av kompetanse til å møte
ulike situasjoner i møte med ”våre gjester”. Mottoet er: Å kunne hjelpe hverandre og å dele
erfaringer, på tvers av bakgrunn.
2.
Et kompetansesenter med et bruker- og pårørendeforum, der brukerne deltar aktivt som
brukerrepresentanter ut imot og sammen med det faglige feltet inne helse- og sosialtjenester
i de seks Valdreskommunene, alene og i et samarbeid med RIO, Mental Helse og LPP. Det
gis også kontinuerlig oppfølging og veiledning av fagpersonell med lang og god erfaring
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innen nettverkmøteledelse og bruk av åpne samtaler i opplæring av vertskap. I tillegg gis
det veiledning og støtte gjennom blant annet KoRus Øst og gjennom brukerorganisasjonene.
Deltakerne blir invitert med på relevante fagdager innen kommunen, spesialhelsetjenesten
og fagforbundene FO og Fagforbundet, for å heve sin kunnskap og kompetanse. Samtidig blir
de oppfordret til å fortelle om værestedet og til å dele sine erfaringer med sitt fagmiljø. Slik
bygges det i felleskap opp et nytt konsept innen brukermedvirkning i Valdres, der konteksten
er et likeverdig samarbeid mellom fagfolk og brukere, bygget på åpenhet og respekt.
Stabburshella har eksistert i ca 3 år, og har etablert seg som et kjærkomment sted for svært
mange i Valdres. Vi ønsker å videreutvikle Stabburshella, slik at stedet kan stå stødig på
egne bein over tid. Det skal være hjertet i Valdres hva gjelder kompetansedeling innen rus,
psykisk helse og nettverk – for brukere, berørte, private aktører, frivillige organisasjoner,
hjelpeapparatet i kommunene, NAV og spesialisthelsetjenesten. Ingen andre steder i Valdres
møtes så mange ulike aktører med felles mål. Ved å dele vår brukerkompetanse og erfaringer
innen nettverksmøter og kjennskap til det offentlige systemet vil vi kunne fungere som
en døråpner for mennesker som ønsker å få mulighet til å oppnå bedre livskvalitet. Ved å
aktivt være med å bidra til metodebruk av åpne samtaler i nettverksmøter ser vi at også
pårørende, brukere og familie vil inkluderes på en bedre måte i møte med fagfeltet med fokus
på behandling, tilfriskning og veien tilbake til økt mestring og deltakelse i eget liv.

”I 2010 ble jeg enke etter at min mann og barnas far valgte å forlate oss,
52 år gammel. I forkant av denne avgjørelsen hadde han (og vi) opplevd
8 år i sammenhengende behandling, først for rusavhengighet, så i møte
med psykiatrien med diagnosene angst, depresjon og senere alvorlige
personlighetsforstyrrelser Samtidig som jeg er enke og mor, er jeg også
vernepleierstudent og miljøarbeider. Og det var gjennom utdanningen jeg
i 2011 fikk spørsmål om jeg ville jobbe som vertskap på det nyoppstartede
værestedet Stabburshella i Fagernes. Nå, ett år senere er jeg svært
takknemlig for at jeg fikk lov å komme inn og bidra i dette flotte fellesskapet.
Den første tiden var jeg svært opptatt av å skille roller, og at jeg var der som
student og vertskap. Gjennom veiledning og kurs av typen avhengighet,
medavhengighet og åpne samtaler fikk jeg åpnet øynene på at jeg hadde
flere utfordringer å jobbe med i møte med min egen historie samtidig som jeg
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hadde en personlig kompetanse som kunne hjelpe andre i samme situasjon.
For meg har det vært vanskelig og tøft på mange måter å engasjere meg
så mye i Stabburshella, og det å åpne meg, fortelle min historie i møte med
andre og bidra til å sette fokus på pårørende sin rolle i møte med et fagfelt
som stort sett er der for brukeren selv. Det er alltid mange andre berørte i en
familie rundt en bruker/pasient som sliter med avhengighet eller psykiatri.
Når brukeren blir lagt inn til behandling står ofte de andre igjen. De kan i
mange tilfeller være like berørt og “syke” som den som er i behandling, men
blir som regel lite sett. På Stabburshella tar vi ALLE på alvor, alle får lov å
bidra med det de kan, være den de er og blir møtt og støttet, og ikke minst
forstått på sin virkelighet. Sammen deler vi erfaringer og bygger opp noe
som kan forandre og skape nye livsperspektiver. Som pårørende er det ofte
lett å se alt hva man har gjort feil, alt som ikke har virket og alle man ikke
klarte å redde. Jeg slet lenge med å finne og godkjenne plassen min som
pårørende i møte med andre, siden jeg var enke kjentes det ikke ut som jeg
var pårørende lengre. Jeg hadde ikke noen plass.
Som bruker med pårørendekompetanse får jeg mulighet til å bli invitert til
å jobbe med den regionale handlingsplanen for rusarbeid i Valdres. Her
kan jeg møte fagfolk, bygge nettverk, samtidig som min kompetanse kan
være med å bidra til at andre i tilsvarende situasjon som jeg var i kan bli
møtt og sett på en annen og mer inkluderende måte. Jeg engasjerer meg
for at familieperspektivet bringes mye mer inn i behandlingen av brukere/
pasienter. På Stabburshella ser vi at vi ikke er alene, og at det er flere måter
å se og møte ting på. I møte med andre lærer vi å endre våre handlings- og
tankemønster slik at vi øker selvfølelse og selvtillit og dermed kan oppnå
økt livskvalitet. Vi kan sammen med andre bygge tillit og erfaringer, og møte
utfordringer sammen isteden for alene.
Min erfaring var at det ikke fantes noen slike baser som fanget opp min
families behov da vi trengt det som mest. Man kan jo ikke vite om ting ville
vært annerledes, men av og til føler jeg en sorg over at vi som familie ikke
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den gangen hadde et sted og et nettverk som Stabburshella, der vi sammen
på trygg grunn kunne bygge opp igjen fellesskapet i vår familie, samtidig på
å øve på mestring på sosiale arenaer der alle kunne føle seg sett, verdsatt og
deltakende. Kanskje hadde vi fortsatt vært en familie? Jeg er takknemlig at
jeg kan bidra med tanker om hva som virker og hva som bør endres. Samtidig
som jeg har fått et godt og trygt nettverk, gode venner. Jeg vil alltid føle meg
beæret over å få være en del av et felleskap som bygger på verdier som
likeverdighet, tillit, respekt, åpenhet og ydmykhet.”
Bruker
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7. Kvalitetsutvikling
og fidelity
Våre erfaringer er at det finnes et antall kjennetegn ved ODIN-modellen som gjør den
virkningsfull. Utvikling av ODIN har foregått over tid i en bestemt kontekst og en av våre
viktigste erkjennelser er at vi er i en kontinuerlig utviklingsprosess som er mest konstruktiv
når vi er mange involverte. Ved å hele tiden åpne opp for nye perspektiver og nye innspill
fra brukere, pårørende og fagpersoner vedrørende hvordan ODIN kan videreutvikles, har vi
klart å vedlikeholde en skapende prosess. Derfor ønsker vi ikke å presentere et fidelityskala
i tradisjonell forstand med sterk formaning om å være tro mot modellen. Vi håper heller
at det kan fungere mer som et refleksjonsverkstøy som kan anvendes i utviklingen av en
praksismodell tilpasset lokale forhold. Når vi allikevel velger å kalle det for et fidelityskjema,
er det fordi vi ønsker å være konkrete i våre anbefalinger. Fidelity oversettes ofte som
programintegritet, og det er denne betydningen knyttet til en helhetlig og holistisk modell
som er det vi ønsker å oppfordre til.
Kvalitetsutvikling kan sees på som en dialogisk, refleksiv prosess der målet å få til en gjensidig
utveksling av erfaringer for så å kunne skape positiv endring. Dermed kan man si at alle
former for feedback og evaluering skal i størst mulig grad bidra til en åpen meningsdeling
som involverer alle berørte stemmer (Valla 2010). For å få det til kan det være gunstig med
etablering av et antall prosesser som ikke er altfor ressurskrevende å gjennomføre. Det er
mulig å gjøre kvalitetsutvikling og fidelitymålinger mye mer omfattende enn det som er skissert
her, men vi har valgt en forenklet modell der målet er å utnytte den naturlige motivasjon som
finnes hos dem som involvert i kraft av at de er berørt av noe som er viktig for dem enten
profesjonelt eller privat. For ODIN anbefaler vi bruk av tre ulike «redskaper» i tillegg til de
prosessene som er beskrevet tidligere. Disse tre er ODIN fidelityskjema, PCCQ og KOR.
ODIN fidelityskjema (vedlegg 1) er utviklet som en del av ODIN-prosjektet og er i en
piloteringsfase. Den beskriver de kritiske komponenter (Century, m.fl. 2010) som vi mener
ODIN består av. Den er utformet som et enkelt spørreskjema bestående av 32 utsagn. Man
skal markere for i hvor stor grad man er uenig eller enig i utsagnet relatert til implementering
av ODIN. Fidelityskjema kan brukes ved oppstart og deretter ca. fire til seks ganger i året og
målgruppen er de involverte fagpersoner. Totalskåre gir et generelt bilde av hvor langt man
er kommet i implementeringsprosessen.
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PCCQ står for «person-centered care planning questionnaire” og ble utviklet i 2009 av
Janis Tondora og Rebecca Miller ved Yale Program for Recovery and Community Health og
oversatt til norsk ved Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR), Høgskolen i
Buskerud. Den er utviklet i tre utgaver for bruker, pårørende og koordinator. Disse er også i en
piloteringsfase i både USA og i Norge, og så langt har vi lite erfaring med dem. Den vedlagte
utgaven for koordinatoren har prosjektgruppen tilpasset ODIN. Spørreskjemaene utgjør
også en form for fidelitymålinger, og vi anbefaler at de brukes første gang ca. fire uker etter
konktaktetablering. Deretter med ca. tre måneders mellomrom og ved avslutning av kontakt.
KOR står for klient- og resultatstyrt praksis og ble utviklet av Barry Duncan og Scott Miller ved
Institute for the Study of Therapeutic Change (Duncan & Sparks 2008; Ulvestad, m.fl. 2008).
KOR er basert på kjente virksomme faktorer i terapiprosessen og gir deltakerne muligheten
til å gi systematiske tilbakemeldinger ift opplevelsen av sin egen livssituasjon og opplevelsen
av den terapeutiske alliansen basert på to enkle skjemaer(vedlegg 3 og 4). Det finnes også
tilpasset skjemaer som ungdom og barn kan fylle ut (vedlegg 5, 6,7,8). Det er gjort forsøk med
bruk av KOR i nettverksmøter (Jørgensen, m.fl. 2012), i dialogisk parterapi (Olson, m.fl. 2012;
Kuhlman, m. fl. 2013) og i familiesamtaler (Sundet & Johansen 2012) med gode resultater.

«To know and not do is still to not know.»
– Hindu ordtak
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9. Vedlegg
ODIN Fidelityskjema
Navn / Rolle / Stilling:

Dato: 			

Sted:

Fint om du krysser av for hvor uenig eller enig du er med de følgende utsagn om dine erfaringer
med ODIN. Skalaen går fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig), med ulike muligheter imellom. Det er
også mulig å krysse for VI (vet ikke) hvis du ikke vet hvordan du skal vurdere et bestemt utsagn.
1
Helt uenig

2
Delvis uenig

3
Hverken enig
eller uenig

4
Delvis enig

5
Helt enig
1

1. Det er en felles forståelse for og oppslutning om ODIN-modellen og de
verdiene som modellen er basert på min arbeidsplass
2.

Hele arbeidsplassen er involvert i ODIN.

3. Implementering av ODIN har støtte hos ledelsen i form av tilgang til
ressurser (f.eks. tid, penger) og fleksible arbeidsrammer.
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4.

Det arrangeres seminarer, fagdager, intern undervisning, osv. knyttet til ODIN.

5.

Det er etablert en form for systematisk opplæring over minst seks måneder
eller en videreutdanning knyttet til ODIN.

6.

Implementering av ODIN er et eget prosjekt med en ‘ildsjel’ som prosjektleder.

7.

Alle nettverksmøteledere får opplæring og systematisk veiledning i bruk av
ODIN.

8.

Primærkontakten sikrer psykologisk kontinuitet ved å opprettholde kontakt
under evt. institusjonsopphold og er involvert ved både innleggelser og
utskrivelser.

9.

I forbindelse med utvikling, implementering og formidling av ODIN blir
bruker- og pårørendeorganisasjoner samt andre lokale støttespillere
involvert (politikere, journalister, bedrifter, frivillige organisasjoner, osv.).

VI
Vet ikke/
ikke aktuelt
2

3

4

5

VI

1
10.

Både brukere og pårørende får tilbud om likemannsarbeid, selvhjelp og kurser i
f.eks. livsmestring/recovery (IMR), brukerstyring, oppmerksomt nærvær, osv.

11.

Det finnes lett tilgjengelig informasjon om ODIN som er tilpasset brukere,
pårørende og fagpersoner (brosjyrer, nettsider, osv.).

12.

Alle brukere har fått en IP eller annen form for samarbeidsplan

13.

Det finnes tilstrekkelig kapasitet hos de ansatte til at det kan arrangeres
nettverksmøter når brukere og/eller pårørende har et ønske om det.

2

3

4

5

VI

14. Brukeren styrer hvem som blir invitert til møtene samt hvor og når disse skal
holdes.
15. Fagpersoner (f.eks. psykolog, psykiater, fastlege) deltar alltid på
nettverksmøtene når disse er invitert.
16. Kulturen på arbeidsplassen min er basert på at alle kan få et tilbud om
nettverksmøter (mao det finnes ingen eksklusjonskriterier).
17. Det utarbeides prosessrapporter minst hver sjette måned basert på
systematiske evalueringer.
18. Alle primærkontakter og nettverksmøteledere har kompetanse i
reflekterende prosesser.
19. Åpne samtaler og reflekterende prosesser brukes i mange ulike situasjoner
og kontekster (personalmøter, teammøter, veiledning, osv.).
20. Alle primærkontakter og nettverksmøteledere har fått opplæring i KOR
(klient og resultatstyrt praksis).
21.

Videreutvikling av nettverksmøterollen er et prioritert område.

22. Det finnes et eget tilbud om nettverksmøter for pårørende uten krav til
henvisning.
23.

Det er etablert et regionalt samhandlingsteam for rus og psykiske lidelser
(eller noe tilsvarende) med bred representasjon.

24.

Det finnes et bruker- og pårørendestyrt værested i lokalsamfunnet.

25. Fagpersoner som arbeider med ODIN har tett kontakt med det bruker- og
pårørendestyrte værestedet.
26. Det finnes et rusforum som møtes jevnlig og med god og bred deltakelse.
27.

Det finnes et nettverksforum som møtes jevnlig og med god og bred deltakelse.

28. Fagpersoner som arbeider med ODIN deltar aktivt i et nettbasert
diskusjonsforum for implementering av ODIN.
29. Det finnes en regional nettverkskoordinator med en tilstrekkelig stor
stillingsprosent avsatt til å arbeide med ODIN.
30.

Det er etablert et tilbud om ‘rask psykisk helsehjelp’ basert på ODIN.

31.

Primærkontakter og nettverksmøteledere har fått opplæring i og har
utviklet en aktiv praksis i oppmerksomt nærvær.

32.

Fagpersoner er ansatt basert på deres kunnskaper om, holdninger til og
ferdigheter i recovery og personsentrert arbeid.
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Det mest positive med ODIN er:

Dersom jeg skulle forandre noe ved ODIN ville det vært:

Jeg ønsker å lære mer om:

Jeg vil beskrive min opplevelse av ODIN slik:

TUSEN TAKK!
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Spørreskjema – PCCQ Personorientert planlegging
for koordinatoren
Tandora, J., & Miller, R. (2009), Yale Program for Recovery and Community Health.
Oversatt til norsk ved Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR),
Høgskolen i Buskerud (2013).
Tilpasset ODIN av ODIN-prosjektet, Valdres.
Med personorientert mener vi en planlegging som setter brukeren i sentrum og der dens
synspunkt er de viktigste.
Fint om du krysser av for hvor uenig eller enig du er med de følgende utsagn om dine erfaringer
med planen. Det kan være individuell plan, behandlingsplan ved DPS eller institusjon, plan hos
NAV eller andre plandokumenter. Om du ikke har utarbeidet noen plan sammen med brukere
(hovedpersoner), kryss av på linjen under.

Har ikke utarbeidet en plan sammen med brukere:

Skalaen går fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig), med ulike muligheter imellom. Det er også mulig
å krysse for VI (vet ikke) hvis du ikke vet hvordan du skal vurdere et bestemt utsagn.
1
Helt uenig

2
Delvis uenig

3
Hverken enig
eller uenig

4
Delvis enig

5
Helt enig

1

VI
Vet ikke/
ikke aktuelt
2

3

4

5

VI

1. Jeg har alltid nettverksperspektivet med meg i møte med en person med en
samtidig rus og psykisk lidelse.
2. Jeg forklarer alltid hovedpersonen betydningen av sosialt nettverk og hvor
viktig det er at nære andre får muligheten til å delta med sine tanker og
følelser i en vanskelig situasjon, og at ODIN også kan være til hjelp for DEM.
3. Jeg tegner alltid nettverkskart med hovedpersonen og undersøker med
hovedpersonen hvem det kan være hensiktsmessig å invitere til et
nettverksmøte.
4.

Jeg presenterer alltid ODIN som en mulighet overfor en person med samtidig
rus og psykisk lidelse.

5.

Jeg oppfordrer hovedpersonen til å lage en invitasjon (gjerne skriftlig) til
hans/hennes første nettverksmøte, og jeg bistår ved behov.
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1
6.

Jeg oppfordrer hovedpersonen til å invitere med andre hjelpere (som for
eksempel fastlege, NAV-ansatt o.a.).

7.

Jeg bistår alltid med veiledning i forhold til invitasjonen og påpeker balansen
mellom indre og ytre nettverk, og mellom privat og offentlig nettverk.

8.

Jeg har en bevissthet i forhold til at det offentlige nettverket aldri bør være
overrepresentert i et nettverksmøte.

9.

Jeg sørger for at vi alltid er to møteledere i ODIN, og at minst en av oss ikke
kjenner saken fra før.

10.

Som møteleder starter jeg møtet med en presentasjon av meg selv og klargjør
min rolle i møtet. Deretter får alle i nettverksmøtet presentere seg og fortelle
hva DE er opptatt av og hva de ønsker fokus på i møtet.

11.

Jeg er opptatt av trygghet og respekt i nettverksmøtene og av å ikke gå
raskere fram enn hovedpersonen og hans/hennes nettverk er klare for.

12.

I krisesituasjoner er jeg særlig bevisst på å mobilisere nettverket til ODIN og
bidrar til at en kriseplan blir utarbeidet.

13.

Som møteleder kjenner jeg meg trygg i det uforutsigbare uten behov for
kontroll på det som skal skje.

14.

Som møteleder mottar jeg regelmessig veiledning og tilbakemeldinger.

15. I nettverksmøtet kan jeg identifisere/gjenkjenne fasene i
nettverksmøtespiralen og bruker kunnskapen for å sørge for en god prosess.
16. Når det er barn med i nettverksmøter passer jeg på at det er en voksen
person tilstede som ivareta barnets perspektiv og støtter barnet
uforbeholdent.»
17.

Jeg passer på å bruke aktivt reflekterende samtaler med den andre
nettverksmøtelederen i nettverksmøter.

18. En person med samtidig rus og psykisk lidelse får alltid tilbud om individuell
plan.
19. Den individuelle planen utarbeides i samarbeid med hovedpersonen og
hans/hennes nettverk i nettverksmøte.
20. Jeg bidrar til at den individuelle planen inneholder konkrete mål og tiltak i
forhold til det som hovedpersonen og hans/hennes nettverk ønsker å jobbe
med.
21.

Hovedpersonen og hans/hennes nettverk sine sterke sider har fokus i den
individuelle planen.

22. Målene i den individuelle planen er skrevet med hovedpersonens egne ord
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23.

Den individuelle planen er skrevet slik at hovedpersonen og hans/hennes
nettverk kan forstå den. Jeg unngår faguttrykk.

24.

Hovedpersonen og alle som er involvert i den individuelle planen, får kopi
av den.

25.

Den individuelle planen legges til grunn for den daglige oppfølging og
behandling og evalueres på hvert nettverksmøte.

2

3

4

5

VI

1

2

3

4

5

VI

26. Tiltakene og oppgavene som blir beskrevet i den individuelle planen,
støtter opp om hovedpersonens deltakelse i lokalmiljøet, ikke bare i ulike
helsetjenester.
27.

Jeg tar ansvar for at alle faglige samtaler/møter vedrørende hovedpersonen alltid
foregår sammen med han/henne og helst i nettverksmøtet.

28. Som møteleder sørger jeg for en avsluttende runde der alle i nettverksmøtet
som ønsker det, får fortelle om hvordan de har opplevd møtet.
29. Jeg setter av god tid til den avsluttende runden, fordi det kan komme opp
nye momenter da.
30.

I forbindelse med avslutningen av møtet, ber jeg alltid møtedeltakerne om å
fylle ut CSRS – skjema (skala for samtalevurdering) og setter av tid til at de
kan reflektere rundt svarene før møtet avsluttes.

31.

Jeg skriver alltid et kort prosessreferat som hovedpersonen og eventuelt
andre får, dersom det er ønskelig.

Den mest positive delen ved samarbeidet om vedkommende sin plan har vært:

Dersom jeg skulle forandre noe ved utarbeidingen av planen ville det vært:

Jeg ønsker å lære mer om:
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Jeg vil beskrive min opplevelse av samarbeidet om planleggingen slik:

TUSEN TAKK!
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Outcome Rating Scale (ORS)
Skala for endringsvurdering - voksne

Navn :							

Alder (År):

ID nr.:							

Kjønn: M / K

Samtale nr. 						

Dato:

Kan du hjelpe oss å forstå hvordan du har hatt det den siste uken (eller etter siste samtale)
inkludert dagen i dag, ved å vurdere disse områdene i livet ditt?
Et merke mot venstre betyr dårlig og mot høyre betyr bra.
Personlig:
(Hvordan jeg har det med meg selv)
|-------------------------------------------------------------|
Mellommenneskelig:
(Partner, familie, og nære relasjoner)
|-------------------------------------------------------------|
Sosialt:
(Arbeid, skole, venner)
|-------------------------------------------------------------|
Generelt:
(Generell opplevelse av hvordan jeg har det)
|-------------------------------------------------------------|
Institute for the Study of Therapeutic Change
www.talkingcure.com
© 2000, Scott D. Miller and Barry L. Duncan
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Session Rating Scale (SRS V.3.0)
Skala for samtalevurdering – voksne

Navn :							

Alder (År):

ID nr.:							

Kjønn: M / K

Samtale nr. 						

Dato:

Kan du gi en vurdering av samtalen i dag ved å sette et merke på linjene slik det best passer
din egen opplevelse.
Forholdet mellom deg og nettverket:
Jeg opplevde at jeg ble hørt,
forstått og respektert

Jeg opplevde ikke at jeg ble hørt,
forstått og respektert

|-------------------------------------------------------------|
Mål og tema:
Vi snakket ikke om det jeg ville snakke om,
og arbeidet ikke med det jeg ville arbeide med

Vi snakket om det jeg ville snakke om
og arbeidet med det jeg ville arbeide med

|-------------------------------------------------------------|
Tilnærming eller metode:
Å snakke sammen på denne måten
passer ikke så godt for meg

Å snakke sammen på denne måten
passer godt for meg

|-------------------------------------------------------------|
Generelt:
Det manglet noe i samtalen
i dag

Som helhet var samtalen i dag
bra for meg

|-------------------------------------------------------------|
Institute for the Study of Therapeutic Change
www.talkingcure.com
© 2002, Scott D. Miller, Barry L. Duncan, & Lynn Johnson
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Child Outcome Rating Scale (CORS)
Skala for endringsvurdering – barn og unge

Navn :							

Alder (År):

ID nr.:							

Kjønn: M / K

Samtale nr. 						

Dato:

Hvordan har du det? Hvordan går det i livet ditt? Kan du å hjelpe oss å forstå ved å sette et
merke på linjene nedenfor. Det går bedre jo nærmere du setter merket det blide fjeset, og det
går dårligere jo nærmere du setter merket det sure fjeset.
Meg selv
(Hvordan jeg har det med meg selv)
|-------------------------------------------------------------|
Familien
(Hvordan jeg har det i familien min)
|-------------------------------------------------------------|
Skolen
(Hvordan jeg har det på skolen)
|-------------------------------------------------------------|
Alt i alt
(Hvordan jeg har det alt i alt)
|-------------------------------------------------------------|
Institute for the Study of Therapeutic Change
www.talkingcure.com
© 2003, Barry L. Duncan, Scott D. Miller, & Jacqueline A. Sparks
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Child Session Rating Scale (CSRS)
Skala for samtalevurdering - barn og unge

Navn :							

Alder (År):

ID nr.:							

Kjønn: M / K

Samtale nr. 						

Dato:

Hvordan var det å være her i dag? Kan du sette en strek på linjene nedenfor for å vise oss hva
du synes.
Å bli hørt
Hørte ikke så godt på meg.

Hørte godt på meg.

Hvor viktig
|-------------------------------------------------------------|
Det vi gjorde og snakket om
var ikke så viktig for meg

Det vi gjorde og snakket om
var viktig for meg

Hvor godt jeg likte det
|-------------------------------------------------------------|
Jeg likte ikke det vi
gjorde i dag

Jeg likte det vi
gjorde i dag

Det vi gjorde
|-------------------------------------------------------------|
Jeg ønsker å gjøre
noe annet

Jeg håper vi kan gjøre noe
lignende neste gang

Alt i alt
|-------------------------------------------------------------|
Institute for the Study of Therapeutic Change
www.talkingcure.com
© 2003, Barry L. Duncan, Scott D. Miller, Jacqueline A. Sparks, & Lynn D. Johnson
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Skala for endringsvurdering – små barn (YCORS)

Navn :							

Alder (År):

ID nr.:							

Kjønn: M / K

Samtale nr. 						

Dato:

Kan du velge et ansikt som viser hvordan du har det for tiden, eller tegne et ansikt nederst
som passer akkurat for deg?

Institute for the Study of Therapeutic Change
www.talkingcure.com
© 2003, Barry L. Duncan, Scott D. Miller, Andy Huggins, and Jacqueline A. Sparks
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Skala for samtalevurdering – små barn (YCSRS)

Navn :							

Alder (År):

ID nr.:							

Kjønn: M / K

Samtale nr. 						

Dato:

Kan du å velge et ansikt som viser hvordan det var å være her i dag, eller tegne et ansikt
nederst som passer akkurat for deg?

Institute for the Study of Therapeutic Change
www.talkingcure.com
© 2003, Barry L. Duncan, Scott D. Miller, Andy Huggins, & Jacqueline Sparks
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KRISEPLAN/AVTALE

NAVN:
Mine varselsignaler er:

Steg 1 – Hvis mine varselsignaler øker skal jeg:

Steg 2 – Hvis jeg trenger hjelp fra andre:

Steg 3 – Dersom det er nødvendig skal følgende off.hjelpepersoner kontaktes:
							

Tlf.:

							

Tlf.:

							

Tlf.:
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Følgende personer har inngått denne avtalen for på denne måten være lett tilgjengelig og
bidra til å forhindre tilbakefall/forverring av sykdom.
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Dato.:

							

Dato.:

							

Dato.:

							

Dato.:

							

Dato.:

NETTVERKSKART
Navn :							

Født:

Samtaledato:
Samtalen ledet av:
Kan du å velge et ansikt som viser hvordan det var å være her i dag, eller tegne et ansikt
nederst som passer akkurat for deg?
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??????

REFERAT FRA NETTVERKSMØTET
Hovedperson:				

Dato:			

Møte nr.:

Team:					

Sted:			

Varighet:

Ikke møtt:

Viktig tema:
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Tema neste møte:

Møteleder:

Referent:

Dato neste møte:

115

«Denne boken er en perle. Den løfter frem betydningen av dialog og nettverk
på en livsnær og vakker måte. Vi håper at mange mennesker kan få oppleve
gode nettverk og samhandlende tjenester når hverdagen butter og livet blir
uveisomt for en periode. I dag ser vi at tiltakene ofte er løsrevet fra våre vanlige
liv, og at behandlingen ikke har et tilstrekkelig familie- og nettverksperspektiv.
Valdreskommunene har utviklet en modell for samhandlende tjenester.
Dette er en lett tilgjengelig, verdiforankret og kunnskapsbasert modell som tar
utgangspunkt i betydningen av nære og støttende mellommenneskelige relasjoner,
samt en aktiv deltakelse av det private nettverket i behandlingsforløpet. Boken er et
verdifullt redskap for deg som jobber i tjenestene.
Derfor er det en glede for oss å bidra til at Valdres viser vei. Vi håper at du som nå
holder denne boken i hendene lar deg berøre og inspirere til å understøtte livsmot
og gode dialoger der du bor. Forandring er mulig. Kryss grenser og tenk nettverk og
samspill!»
Hilde Hem, daglig leder, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk
helse.
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